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Protokół nr 6/IV/2019 
 

posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego  
Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 
 

 
I.  Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   9 radnych, 

obecnych    -   9 radnych, 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczyli:  

Radny p. Damian Raczkowski przewodniczący komisji.  

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 

 
1. Przyjęcie protokołu nr 5/III/2019 z dnia 20 marca 2019 r.  

2. Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymagań, 
jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego –  
druk nr 86/2019.  

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV.  Przebieg posiedzenia i ustalenia: 

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski po stwierdzeniu quorum, 
na podstawie podpisów na liście obecności radnych, otworzył obrady. Pan Przewodniczący 
powitał radnych i zaproszonych gości. Następnie pan Przewodniczący przedstawił zebranym 
proponowany porządek obrad i zapytał o uwagi.  

Uwag nie zgłoszono.  

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” przyjęła porządek obrad w pierwotnie zaproponowanym brzmieniu.  

Ad 1. Przyjęcie protokołu nr 5/III/2019 z dnia 20 marca 2019 r.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: zapytał o uwagi do protokołu 
nr 5/III/2019 z dnia 20 marca 2019 r.   

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: poddał pod głosowanie komisji 
przyjęcie protokołu nr 5/III/2019 z dnia 20 marca 2019 r.   

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” przyjęła protokół nr 5/III/2019 z dnia 20 marca 2019 r.   



 2

Ad 2. Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymagań, 
jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego –  
druk nr 86/2019.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Biura ds. Partycypacji Społecznej.  

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński: omówił załączony do 
niniejszego protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 86/2019. Zmiany wynikają 
z zawiadomienia o wszczęciu postępowania, które wpłynęło w dniu 27 marca br. od 
Wojewody Łódzkiego.  

Pytania.  

Wiceprzewodnicząca Komisji radna p. Agnieszka Wieteska: czy wojewoda może jeszcze 
wnieść uwagi do zapisów uchwały podstawowej? 

Radca prawny p. Regina Wojas: nie. Uchwała jest już opublikowana. Nie ma więc 
rozstrzygnięcia nadzorczego tylko może być wniesiona skarga.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: mój niepokój budzi definicja 
mieszkańca.  

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński: w poprzedniej wersji 
uchwały uważaliśmy, że jest to bardzo istotne co rozumie się pod pojęciem mieszkańca.  

Radca prawny p. Regina Wojas: tutaj nie chodzi o zameldowanie lecz o zamieszkanie. Jeśli 
osoba oświadczy, że mieszka, pomimo że nie jest zameldowana, to jest mieszkańcem. 
Dlatego w tej liście dodajemy miejsce zamieszkania, czyli obywatel ma nam oświadczyć, że 
mieszka w Łodzi.  

Wiceprzewodnicząca Komisji radna p. Agnieszka Wieteska: rozumiem, że nie ma 
możliwości zweryfikowana, że osoba zagłosowała w kilku miastach? 

Radca prawny p. Regina Wojas: nie.  

Radny p. Bogusław Hubert: czy oświadczenie, że osoba posiada prawa pozwalające na 
udostępnienie materiałów jest konieczne? 

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński: to jest związane 
z RODO.  

Radny p. Bogusław Hubert: jak wytłumaczymy mieszkańcom co to jest i jak to rozumieć? 
Dotąd miasto weryfikowało wniosek.  

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński: ten zapis był 
konsultowany ze służbami, które zajmują się kwestami ochrony danych itd.  

Radca prawny p. Regina Wojas: myślę, że miasto nadal będzie zobowiązane weryfikować 
wnioski tylko na innym etapie. Tutaj osoba będzie oświadczała, że projekt jest jej własnością. 
A my będziemy weryfikować dany projekt na innym etapie.  

Radny p. Bogusław Hubert: dla wielu osób może okazać się to problematyczne i mogą 
w ogóle zrezygnować ze złożenia wniosku.  

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński: nie można było nie 
uwzględnić tego zapisu.  
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Radna p. Karolina Kępka: skoro to jest oświadczenie to wydaje się, że powinno być tutaj 
miejsce na podpis. Nie wydaje się, aby podpis na końcu można było traktować jako podpis 
pod konkretnym oświadczeniem.  

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński: my to jeszcze 
skonsultujemy. Jeśli to będzie rzeczywiście uchybienie, to przy prezentacji projektu na sesji, 
zgłoszę to w trybie autopoprawki.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: wobec braku innych zgłoszeń 
poddał pod głosowanie komisji pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 
Obywatelskiego – druk nr 86/2019. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 
Obywatelskiego – druk nr 86/2019. 

Ad. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: poinformował o pismach, które 
wpłynęły do komisji.  

Ustalono, że państwo radni otrzymają pisma w formie elektronicznej.  

Wobec braku zgłoszeń innych spraw w tym punkcie porządku obrad przewodniczący 
komisji radny p. Damian Raczkowski zamknął posiedzenie.  

 

 

Przewodniczący Komisji  

Protokół sporządziła: 

Damian Raczkowski 

Monika Olejniczak 


