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Wniosek 0 przeprowadzenie konsultacji spolecznych •
w ramach konsultacji zasad budzetu obywatelskiego \

na 2016 rok

Na podst, § 7 ust, 2 pkt 4 Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowiacego zalacznik
do Uchwaly Nr LX1V/1357113 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czcrwca 2013 w sprawie
ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Spolecznych skladamy wniosek 0

przeprowadzenie konsuitacj i spolecznych.

eel konsultacji : uzyskanie opinii wnioskodawcow zadan obu edycji budzeru obywatelskiego
na temat zasad i procedur jego funkcjonowania oraz sposobow realizacji celow jego
wprowadzenia. Wyuiki konsultacji powinny bye uwzglednione jako korekta przebiegu edycji
konsultacji budzeru partycypacyjnego na 2016 rok.
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Przedrniot konsultacji :
- realizacja celow budzeru parrycypacyjnego na poszczeg6lnych etapach konsultacji , a

w szczegolnosci:
a) podzial rerytorialny i podzial kwor
b) rodzaje zglaszanych zadari
c) wyrownywanie szans zadari, sluzacych porrzeborn malych i duzych spolecznosci lokalnych
na etapie promocji i glosowania UR Z A:. 0
d) zapewnienie wiarygodnosci glosowania a inkl uzywnosc konsB RT h } .

Zasieg konsultacji: ogolnorniejski i dzieln icowe

1 -11- 2014

l. da p o d p i" .

Proponowany terrnin konsultacji: listopad/grudzien 2014 r.

- ankieta dot. sposobu realizacji kolejnych etapow budzetu obywatelskiego
pojawiajacych siC( zagrozen jako wsrep do dyskusji

- debaty moderowane wnioskodawcow z podsumowaniem wynik6w w kazdej dzielnicy
oraz dla zadan ogolnorniejskich

Proponowane forrny przeprowadzenia konsultacji :



Uzasadnienie: Kolejne edycje konsultacji budzetu obywatelskiego budza duze emocje, a
po ogloszeniu wynikow odbywa silt szeroka dyskusja a pojawiajacych sie zagrozeniach.
Z kazdej edycji nalezy wyciagac wnioski i dostosowywac procedury do oczekiwan
mieszkancow w ramach nakreslonych celow realizacji procesu partycypacji. Wnioskodawcy
jako najakrywniejsza grupa, bioraca udzial we wszystkich etapach konsultacji - od pomyslu
do realizacji zadania - sa nieocenionym zrodlern inforrnacji 0 tym, co funkcjonuje dobrze,
a co mozna i nalezaloby skorygowac, W celu wypracowania wspolnego stanowiska
wnioskodawcow konieczne jest skonfrontowanie ich oczekiwan j uwag na moderowanych
debatach . Winna to bye nierozlacznyrn elernentern konsultacji spolecznych zasad budzeru
obywarelskiego na kolejny rok.
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