
DPr-BRM-II.0012.21.10.2016 

Protokół nr 10/X/2016 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 12 października 2016 r. 
 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   6 radnych 
obecnych   -   4 radnych 
nieobecnych  -   2 radnych    tj. p. M. Moskwa-Wodnicka 
          p. Sylwester Pawłowski 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Porządek obrad: 
 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
Następnie odczytał proponowany porządek obrad.  

 
Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu nr 9/IX/2016 posiedzenia Komisji.  

2. Sprawozdanie z realizacji zadań budżetu obywatelskiego w 2015 roku.  

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
 
 
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony 
Aneksem nr 1. 
 
Proponowany porządek obrad został poszerzony o następujące sprawy: 

1. Sprawozdanie z realizacji zadań budżetu obywatelskiego w 2016 roku.  
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Porządek obrad po zmianach: 

1. Przyjęcie protokołu nr 9/IX/2016 posiedzenia Komisji.  

2. Sprawozdanie z realizacji zadań budżetu obywatelskiego w 2015 roku.  

3. Sprawozdanie z realizacji zadań budżetu obywatelskiego w 2016 roku.  

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 9/IX/2016 posiedzenia Komisji.  
 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
 
Radni przyj ęli protokół jednomyślnie.  
 
 
Ad. 2. Sprawozdanie z realizacji zadań budżetu obywatelskiego w 2015 roku.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zwrócił się z prośbą o informację nt. zadania  
S0017 – Ogród dachowy.  
 
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych  
p. Adam Pąsiek wyjaśnił, że zgodnie z treścią maila Biura ds. Rewitalizacji przygotowanie 
projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy  
ul. Sienkiewicza 61/63 uwzględniającego możliwość wykonania „zielonych dachów” Biuro 
zleciło zewnętrznemu podmiotowi przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego na 
remont i przebudowę nieruchomości. Odbioru dokonano w lipcu br. Budynek przy  
ul. Sienkiewicza 61a będzie przeznaczony pod nową siedzibę UMŁ, na dachu przewidziano 
taras widokowy. Natomiast budynek przy ul. Sienkiewicza 63 będzie przeznaczony pod 
usługi.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał ,czy zgodnie z tą informacją pod 
koniec roku złożony zostanie wniosek o dofinansowanie. Zapytał co nastąpi dalej.  
 
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych  
p. Adam Pąsiek odpowiedział, że realizacja zadania wpisuje się w zakres projektu 
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rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi nr 5, stąd wniosek o dofinansowanie projektu do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał, kiedy będzie wiadomo czy UMŁ 
otrzyma dofinansowanie. Jeżeli go nie otrzyma, to co nastąpi dalej. W tym stanie realizacji 
może okazać się, że zadanie nie zostanie zrealizowane również w 2017 roku.  
 
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych  
p. Adam Pąsiek odpowiedział, że może tak być.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert odpowiedział, że pozostaje jedynie ubolewać 
i przyglądać się jak ta sprawa będzie się toczyła oraz pilnować realizacji tego zadania. Dodał, 
że szkoda, iż zadanie jak dotąd nie zostało zrealizowane, a przynajmniej w takiej części, aby 
realizacja w 2016 była pewna.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak wyraziła ubolewanie z powodu, iż w budynku będzie 
UMŁ – stwierdziła, że zadanie będzie mało wykorzystywane.  
 
 
Ad. 3. Sprawozdanie z realizacji zadań budżetu obywatelskiego w 2016 roku.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk 
przystąpiła do omawiania sprawozdania. Wyjaśniła, że kilka  zadań jest zagrożonych, jednak 
Biuro czyni wszystko, aby realizacje tych zadań zakończono w tym roku.  
- P0039 (poz. 15) 
Zadanie podzielone na dwie części, zagrożona jest druga część zajęć ze względu na awarię 
agregatu, trwają rozmowy o kontynuowaniu zajęć zaraz po jego naprawie, co może nastąpić 
zaraz na początku przyszłego roku. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zwrócił się z prośbą, by zadanie 
zrealizowano w całości, chociażby z tym opóźnieniem.  
 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk 
zapewniła, że Biuro będzie tego pilnować. Następnie kontynuowała omawianie sprawozdania: 
- W0109 (poz. 38) - budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla 
Mileszki przy ul. Pomorskiej 437. 
Dokonano wyboru wykonawcy, na początku przyszłego tygodnia rozpoczną się prace 
dotyczące budowy boiska, przeszkodę realizacji mogą stanowić warunki atmosferyczne. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert dodał, że kwota na realizacje zadania jest 
wyższa, niż posiadane środki. Zapytał, czy Wydział Edukacji wystąpił już o dodatkowe środki 
finansowe. 
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Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk 
odpowiedziała, że Wydział Edukacji wystąpił już do Skarbnika Miasta i najprawdopodobniej 
na najbliższej sesji RM nastąpi przesunięcia środków. Nie koliduje to z postępowaniem 
przetargowym. Kontynuowała: 
- P0013 (poz. 40) - budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska". 
Przetarg został rozstrzygnięty, umowa będzie podpisywana w najbliższy poniedziałek, 
warunki atmosferyczne nie stoją na przeszkodzie realizacji zadania.  
- L0126 (poz. 71) - NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego na 
pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.  
Zarząd Zieleni Miejskiej uruchamia procedurę przetargową, ze względu na zakres prac 
zadanie nie zostanie zrealizowane w tym roku, zostaną wykonane jedynie prace możliwe do 
zrealizowania – np. remonty instalacji tj. wszystkie prace prowadzone wewnątrz budynku.  
ZIM zakłada, że wszystkie prace mogą zakończyć się w I kwartale 2017 roku. 
- B0072 (poz. 74) – RAZEM DLA RADOGOSZCZA - powiększenie terenów rekreacyjnych 
na osiedlu Radogoszcz Wschód. 
Zakres prac jest duży, realizacja zadania zależy od DALKIA, która wykonać musi nowe 
przyłącza energetyczne (wg. harmonogramu firmy będzie to połowa 2017 roku). Zarząd 
Zieleni Miejskiej w tym roku rozpocznie prace polegające na uporządkowaniu terenu. Prace 
związane z budową alejek planowane są na początek przyszłego roku, oświetlenie również. 
Do czasu wykonania prac przez DALKIA tymczasowym rozwiązaniem będzie 
wykorzystywanie przyłączy Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Wschód.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała o następujące zadania:  
- B0003 (poz. 39) – Park Julianowski rozbudowa XXI w. 
Dlaczego zakładowi budżetowemu nie wydano polecenia wykonania robót wcześniej, a nie 
jesienią, gdy nie jest to czas na pielęgnację zieleni. Skąd takie przedłużenie terminu.  
- P0052 (poz. 41) - Zielone Smulsko - aktywny wypoczynek 
Dlaczego zakład budżetowy nie realizował zadania wcześniej, można było to robić już od 
początku roku.  
 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk 
odpowiedziała, że w przypadku zieleni Biuro otrzymało zapewnienia, iż wiosna i jesień to 
dobry czas na nasadzenia i przycinki.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak kontynuowała:  
- L0002 (poz. 60) – Miejsce roweru jest na jezdni-pasy rowerowe. 
- S0036 (poz. 66) – Rowerowe Śródmieście – ułatwienia dla rowerzystów poruszających się 
po centrum miasta.  
Dlaczego tak późno przystępuje się do realizacji tych zadań. Są to dwa proste zadnia  
i dziwnym jest przeciąganie ich realizacji do tak późna.  
 
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych  
p. Adam Pąsiek wyjaśnił, że zadanie - L0002 (poz. 60), będzie wykonane do połowy 
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listopada, pierwsza jego część do końca października. Przeciągnięcie się terminu wynikało  
z wykonania projektu organizacji ruchu. Wiele zadań w budżecie obywatelskim na pierwszy 
rzut oka wydają się prostymi, a niestety wymagają czasu i termin ich realizacji przeciąga się.  
Co do przetargów – dotyczą one zadania z poz. 66 i poz. 65, to w międzyczasie zmieniło się 
prawo zamówień publicznych i nastąpiła konieczność ponownego napisania wniosków. Jeśli 
chodzi o zadanie z poz. 65 - zadanie S0012 Wschód  Śródmieścia-bezpieczniejsza ul. Jaracza, 
do końca października zadanie zostanie wykonane.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała o zadanie S0036 (poz. 66).  
 
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych  
p. Adam Pąsiek wyjaśnił, że termin jego realizacji będzie znany po rozstrzygnięciu 
przetargów. 
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała, co zmieniło się w prawie zamówień 
publicznych.  
 
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych  
p. Adam Pąsiek odpowiedział, że m.in. formularze itd.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak kontynuowała pytania:  
- P0002 (poz. 62) – Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia.  
Czy to zadanie jest tak duże, że konieczne było ogłoszenie przetargu.  
- P0078 (poz. 70) – Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26. 
- S0031 - Podwórzec Zacisze. 
Jest już październik i dopiero nastąpi otwarcie ofert przetargowych.  
 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk 
odpowiedziała, że na każde zadanie trzeba rozpocząć procedurę przetargową. Sumowane są 
zadnia z całego miasta i obowiązuje prawo zamówień publicznych. W przypadku tego 
zadania nasadzenia rozpoczną się prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu.  
Jeśli chodzi o drzewa na ul. Pogonowskiego, to zadanie połączone jest z projektem  
pn. Zielona ulica. Drzewa są po prostu elementem tego projektu.  
Odnośnie zadania - S0031 - Podwórzec Zacisze, wyjaśniła że systematycznie odbywają się 
spotkania z wydziałami merytorycznymi, podczas których przekazywane są informację  
nt. stopnia realizacji zadań itd. Im bliżej końca roku, tym  częstotliwość tych spotkań będzie 
większa. Pytanie dlaczego dopiero teraz podjęte zostaje jakieś działanie, to najczęściej 
zadawane przez Biuro pytanie do wydziałów. W wyjaśnieniach wydziału odpowiadają, że 
wiąże się to z odpowiednimi procedurami, uzgodnieniami, opiniami itp. Np. jeden  
z wydziałów ok. 5 miesięcy czekał na decyzję Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wycinki 
drzewa. Prawdopodobnie w przypadku podwórca Zacisze znaczenie mają również 
zamówienia publiczne i związane z tym procedury.  
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Radna p. Urszula Niziołek-Janiak kontynuowała pytania:  
- S0011 (poz. 84) – Wschód Śródmieścia - więcej drzew na Uniwersyteckiej.  
W okolicy ul. Uniwersyteckiej nie zauważa się żadnych prac z tym związanych.  
 
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych  
p. Adam Pąsiek odpowiedział, że prace mają się rozpocząć niebawem. Nasadzenia 
przeprowadzi do końca października Zarząd Zieleni Miejskiej i zadanie zostanie 
zrealizowane.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała dlaczego przy pewnych zadaniach udaje się 
ogłosić przetarg wcześniej, przy innych nie – Jeszki chodzi o nasadzenia. Wyraziła opinie, że 
dla wszystkich nasadzeń winien być ogłoszony jeden przetarg, a nie mnóstwo małych 
przetargów na drobne kwoty – jeżeli prawo zamówień publicznych zmusza do sumowania 
przetargów.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert wyjaśnił, że wszystkie jednostkowe przetargi 
ogłaszane są osobno. Występują w formie przetargu a nie zapytania, ponieważ kwota łączna 
pojedynczych przetargów jest wyższa, niż możliwość zapytania ofertowego.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała czy jest to interpretacja wydziału zamówień 
publicznych UMŁ. W rozmowach z samorządowcami radna nie spotkała się z informacjami  
o stosowaniu takiego rozwiązania.  
 
 
Radca Prawny p. Urszula Onak-Mirowska odpowiedziała, że wynika to z przepisów– 
jeżeli wszystkie drobne wartości w skali UMŁ się sumują, to musi zostać ogłoszony przetarg. 
Natomiast to, że każda komórka organizacyjna ogłasza przetarg odrębnie spowodowane jest 
podziałem organizacyjnym.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak wyraziła opinię, że Zarząd Zieleni Miejskiej mając 
zapisy w budżecie na konkretne zadania powinien ogłosić przetarg na wszystko razem.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zwrócił uwagę, że różne wydziały w różny 
sposób składają wnioski do przetargów, w różnych terminach. 
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała dlaczego np. ZZM mając na początku roku 
zabezpieczone środki w budżecie na nasadzenia drzew na terenie miasta w różnych 
lokalizacjach – nie mógł ogłosić tego w formie jednego przetargu, co usprawniłoby prace.  
 
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych  
p. Adam Pąsiek wyjaśnił, że musi jeszcze nastąpić wpis do planu zamówień publicznych, co 
sporządza się na rok naprzód, a zadania w budżecie obywatelskim wpisane zostają dopiero  
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w roku następnym. W związku z tym konieczna jest korekta planu zamówień itd. Ponadto 
niektóre z nasadzeń mogą być wykonywane z utrzymania bieżącego itd. Wszystko zależy od 
zakresu i charakteru zadania.  
 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk zwróciła 
uwagę, że ogłoszenie przetargu nie daje gwarancji, że zgłosi się wykonawca. Wówczas należy 
powtórzyć ogłoszenie. Do tego dochodzą odwołani itp, co znacznie przedłuża procedurę.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak wyraziła opinię, że nadal  nie jest to dla niej w pełni 
jasne i logiczne. Dodała, że w jej opinii rozwój zieleni powinno być to zadanie ciągłe, na 
wiele lat i winno się podpisać umowę wieloletnią.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zwrócił uwagę, że procedury przetargowe nie 
są jasne dla radnych, a jeszcze bardziej dla mieszkańców Łodzi. Zwrócił się prośbą  
o dołożenie starań w celu skomasowania zamówień tematycznie. Ponadto w budżecie 
obywatelskim już w  październiku wiadomym jest, które zadania wygrały. Jest więc czas aby 
wpisać, że środki będą zabezpieczone i zwiększyć bieżące utrzymanie dla ZZM. Następnie  
z tych środków obciążać budżet obywatelski. Jeśli tylko procedury na to pozwalają poprosił  
o zwrócenie na to uwagi.  
 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk 
odpowiedziała, że starania Biura zmierzają do tego, by zadania budżetu obywatelskiego  
w następnej edycji były na tyle sprawnie realizowane, żeby nie tracić czasu na ustalenia  
i wyjaśnienia -  szczególnie w niewielkich zadaniach, takich jak np. place zabaw.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert dodał, że radni Komisji są również 
członkami Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego. Zwrócił się z prośbą  
o przekazanie zgłaszanych problemów do dyskusji w Radzie.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki odpowiedział, że tak uczyni. Dodał, że 
z podobnym problemem dotyczącym przetargów borykają się również jednostki pomocnicze.  
Zapytał o  zadanie B0033 (poz. 9) – Toalety w Arturówku 
W informacji zapisano, iż serwis odbywa się od września dwa razy w tygodniu, czy oznacza 
to że toalety pojawiły się tam dopiero od września.  
 
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych  
p. Adam Pąsiek wyjaśnił, że toalety ustawione są od 5 stycznia. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki zapytał o zadanie B0072 (poz. 74) – 
RAZEM DLA RADOGOSZCZA 
Czy jest zgoda na wprowadzenie zadania do WPF. 
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Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk 
odpowiedziała, że wniosek jest już przygotowany i powinien być rozpatrywany podczas 
najbliższej sesji Rady Miejskiej.  
 
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych  
p. Adam Pąsiek odnośnie dyskusji nt. procedur zamówień publicznych zaproponował 
uczestniczenie w najbliższym posiedzeniu dyrektora wydziału zamówień publicznych celem 
wyjaśnienie procedur itp.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert wyraził aprobatę dla tej propozycji. 
Następnie zapytał czy są zadania, których realizacja jest zagrożona i nie będzie możliwa 
nawet w 2017 roku. Zapytał też, czy informacja o stanie realizacji zadań jest dostępna dla 
mieszkańców miasta.  
 
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych  
p. Adam Pąsiek odpowiedział, że sprawozdania z każdego miesiąca zamieszczane są na 
stronie internetowej UMŁ - podstrona pn. realizacja zadań z kontaktem do realizatora.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zwrócił się z prośbą o zmianę  
w sprawozdaniach opisów realizacji zadań na bardziej szczegółowe, tak aby mieszkańcy mieli 
jasną informacje o stanie realizacji zadania i przewidywanym terminie zakończenia realizacji.  
 
 
Ad. 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
 
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym droga mailową oraz są do wglądu u sekretarza Komisji.  
 
- do wiadomości Komisji - mail/pismo mieszkańca w sprawie unieważnienia IV edycji 
budżetu obywatelskiego z powodu błędnej informacji w mapie własności terenu 
 
 
Przewodniczący wyjaśnił, że pismo w pierwszej kolejności trafiło do przewodniczącego 
Rady Miejskiej. Komisja oczekuje na informację od przewodniczącego Rady Miejskiej oraz 
wydziałów merytorycznych w tej sprawie.  
 
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych  
p. Adam Pąsiek wyjaśnił, że pismo trafiło również do Biura i została udzielona w tej sprawie 
odpowiedź. Pismo zostanie przekazane do wiadomości Komisji. Autor pisma wskazywał 
działki oznaczone na mapie terenu, jako niemożliwe do realizacji zadań. Wyjaśnił, że mapa 
stanowi jedynie narzędzie pomocnicze, stan własności działek może się zmieniać w trakcie 
procedury budżetu obywatelskiego. Informację na temat własności działek można sprawdzić 
kontaktując się z wydziałem merytorycznym lub z Biurem. Prośba o taką weryfikację również 
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umieszczona jest na stronie. W związku z tym nie ma podstaw do unieważnienia IV edycji 
budżetu obywatelskiego.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert dodał, że zgadza się z powyższym 
wyjaśnieniem. Nie zgadza się natomiast ze sformułowaniem z pisma, iż budżet obywatelski 
jest zabawą. Podkreślił, że oczywiście wystąpił błąd w mapie własności i  takie błędy należy 
eliminować.  
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Bogusław Hubert 
 
 


