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UCHWALANR 
RADY MIEJSKIEJ W LonZI 

z dnia 

w sprawie powolania Dorainej Komisji ds. Partycypacji Spolecznej i Budietu 
Obywatelskiego Rady Miejskiej w Lodzi 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Oz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz § 13 ust. 1 Statutu Miasta Lodzi (Oz. Urz. Woj . 
Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860 oraz z 2014 r. poz. 3718), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Powoluje sit;: Oorainq Komisjt;: ds. Partycypacji Spolecznej 
Obywatelskiego Rady Miejskiej w Lodzi w skladzie: 
1) Boguslaw Hubert 
2) Urszula Niziolek-Janiak 

§ 2. Przedmiotem dzialania Komisji, 0 ktorej mowa w § 1, jest: 
1) monitorowanie realizacji procedur budzetu obywatelskiego, 
2) monitorowanie i inicjowanie procesow partycypacjispolecznej . 

§ 3. Zadaniami Komisji, 0 ktorej mowa w § 1 Sq w szczegolnosci: 

Budietu 

1) nadzor nad realizacjq zwycit;:skich zadan Budzetu Obywatelskiego na 2017 rok i jego 
ewaluacjq, 

2) nadzor nad przygotowaniem procedur i zasad Budietu Obywatelskiego na 2018 rok, 
3) zaopiniowanie zadan zgloszonych przez mieszkancow do kolejnej edycji budietu 

partycypacyjnego 
4) nadzor nad konsultacjami spolecznymi i innymi fonnami partycypacji spolecznej w 

procesach decyzyjnych dotyczqcych Miasta, 
5) lnIcJowanie konsultacji spolecznych wsplerame rozwOJU spoleczenstwa 

obywatelskiego, 
6) opiniowanie projektow uchwal w zakresie partycypacji spolecznej. 

§ 4. Ooraznq Komisjt;: ds. Partycypacji Spolecznej i Budietu Obywatelskiego Rady 
Miejskiej w Lodzi powoluje sit;: na okres od dnia wejscia niniejszej uchwaly w iycie do dnia 
28 grudnia 2017 r. 

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt;:cia. 
Przewodnicz~cy 

Rady Miejskicj w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

H A DCA PRAWNY 



2 

Zal,!cznik 
do uchwaly Nr .......... . .... . 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia .......................... . 

UZASADNIENIE 

Od kilku lat Miasto L6dz stara siy poszerzac zakres udzialu mieszkanc6w w procesach 
decydowania 0 waznych sprawach miasta. L6dz jako jedno z pierwszych miast przyjyla 
Regulamin konsultacji spolecznych, umozliwila zawiqzywanie komisji dialogu 
obywatelskiego, powolala Mlodziezow,! Rady Miejsk'l i Miejsk'l Rady Senior6w oraz 
wprowadzila procedury budzetu partycypacyjnego. Wsp61pracuje tez z organizacjami 
pozarz'ldowymi poprzez L6dzk'l Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego. 

Rozw6j spoleczenstwa obywatelskiego skutkuje zwiykszeniem presji na poszerzanie 
wplywu mieszkanc6w na podejrnowane w sprawach miasta rozstrzygniycia. Rosn'l tet 
wymagania lodzian dotycz'lce zakresu i jakosci prowadzonego dialogu oraz postulaty 
wprowadzania nowych narzydzi partycypacji spolecznej. Wladze miasta, w tym Rada Miejska 
w Lodzi wychodz'lc naprzeciw tyrn postulatom powinna jednoczeSnie obj'lc nadzorern calosc 
dzialan partycypacyjnych wykraczaj'lcych poza ustawowe regulacje. Konsultacje spoleczne, 
spotkania konsultacyjne, formy partycypacji wi,!z'lce wladze Gminy wymagaj'l nie tylko 
rzetelnego przygotowania ze strony Biura ds. Partycypacji Spolecznej i jednostek 
merytorycznych, ale takze refleksji nad mozliwosciami doskonalenia calosci dialogu z 
lodzianami i poszerzania spektrum spraw nim objytych. Celowe jest objycie opiek'l 
dedykowanej komisji rady gminy nie tylko kolejnych edycji budzetu obywatelskiego, lecz 
takze innych form partycypacji spolecznej w Lodzi. 


