
DPr-BRM-II.0012.21.3.2015 

Protokół nr 4/IV/2015 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 1 kwietnia 2015r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   6 radnych 
obecnych   -   5 radnych 
nieobecnych  -   1 radna tj. p. Karolina Kępka 
 
 
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 3/III/2015 posiedzenia Komisji.  

2. Informacja o przeprowadzonym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji 
zadania publicznego dotyczącego upowszechniania działań wspomagających rozwój 
demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno – 
edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wdrożenie 
budżetu obywatelskiego i jego wynikach.  

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
Proponowany porządek został przez radnych przyjęty jednomyślnie. 
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
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Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 3/III/2015 posiedzenia Komisji.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie.  
 
W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie przyjęła protokół. 
 
 

Ad. 2. Informacja o przeprowadzonym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji 
zadania publicznego dotyczącego upowszechniania działań wspomagających rozwój 
demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno – 
edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu 
obywatelskiego i jego wynikach.  
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński powiedział, że do 
konkursu wpłynęła jedna oferta. Komisja konkursowa po szczegółowej analizie wymogów 
formalnych i merytorycznych złożonej oferty rekomendowała wyłonienie w konkursie 
organizacji, która tę ofertę złożyła. Pozytywna rekomendacja dla tej organizacji przekazana 
została Prezydent Miasta Łodzi, która zaakceptowała rekomendację.  
Organizacja wyłoniona w konkursie to Stowarzyszenie „Topografie”, które realizowało ww. 
działania również w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego.  
Stowarzyszenie rozpoczyna swoje działania od organizacji spotkań dzielnicowych od 21 
kwietnia br. poświęconych prezentacji b.o, zaprezentowaniu zmian, jakie w obecnej edycji 
nastąpią, odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących problematyki udziału 
w b.o. W obecnej edycji organizowane będą również dodatkowe spotkania tematyczne – 
spotkanie 23 kwietnia br. dotyczyło będzie edukacji i sportu, 28 kwietnia br. infrastruktury 
drogowej i zagadnień komunalnych, 30 kwietnia br. zieleni miejskiej, 4 maja br. spraw 
społecznych. Dodatkowo odbędą się odrębne spotkania z organizacjami pozarządowymi, 
jednostkami pomocniczymi miasta oraz środowiskiem osób niesłyszących.  
Niezależnie od ww. działań od 13 kwietnia do 27 maja br. będzie funkcjonował stacjonarny 
punkt doradztwa bezpośredniego, telefonicznego i mailowego – codziennie do godz. 19. 
Dyżurować w nim będą przedstawiciele organizacji pozarządowych.  
Wymienionym działaniom towarzyszyć będą również działania edukacyjno –promocyjne. 
Przygotowane zostaną poradniki, ulotki, plakaty. Dodatkowo czynna będzie strona 
internetowa prowadzona przez organizację pozarządową oraz strona prowadzona przez Biuro 
ds. Partycypacji. Dodatkowo w ramach działań prowadzonych przez tę organizację 
pozarządową, po zakończeniu procesu informowania nastąpi proces analizy, promowanie 
głosowania oraz impreza plenerowa – targi projektów. Ostatnia grupa działań nastąpi od 6 do 
27 września br. polegająca na upowszechnieniu informacji o pozytywnie zweryfikowanych 
wnioskach tj. o liście wniosków przyjętych przez Komisję na listę do głosowania.  
Dodatkowo 9 kwietnia odbędzie się briefing poświęcony harmonogramowi działań 
związanych z budżetem obywatelskim, z udziałem przedstawicieli stowarzyszenia 
„Topografie”.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o sposób 
informowania mieszkańców o mających nastąpić czterech spotkaniach.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że poza 
informacją na stronie internetowej, poinformowaniu wszystkich wnioskodawców I edycji b.o 
informacja o spotkaniach trafiła już do Centrów Obsługi Mieszkańców, a dopiero trafi do 
jednostek pomocniczych miasta, instytucji kultury, oświaty i innych podległych Miastu. 
Ponadto stowarzyszenie poprowadzi akcje plakatową w najczęściej odwiedzanych miejscach 
w danym rejonie – apteki, centra handlowe itp.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał o możliwość przedstawiania reklamy 
i informacji przed seansami w kinach.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że  
w tym roku rozstrzygnięty zostanie przetarg na zmianę aplikacji do głosowania i istnieje 
obawa, że  w związku z tym mogą zostać przekroczone przewidywane koszty. Zapewnił, że 
Miasto ze swej strony podejmowało będzie różne działania informacyjne promujące budżet 
obywatelski – jak wspomniany wcześniej briefing. Zapewnił, że wszędzie tam gdzie będzie to 
możliwe Biuro będzie promować budżet obywatelski.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał o terminy spotkań i zwrócił się  
z prośbą o przekazanie radnym drogą mailową tej informacji.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że 
zarówno terminy, jak i miejsca spotkań są już wyznaczone.  
 
 
Informacja o terminach spotkań z mieszkańcami stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał o spotkanie dla osób niesłyszących.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński wyjaśnił, że jest to 
osobne spotkanie organizowane we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał o możliwość rozważenia obecności 
tłumacza języka migowego podczas spotkań dzielnicowych.  
 
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Główny Specjalista p. Adam Pąsiek wyjaśnił, że 
praktyka wskazuje, iż osoby niesłyszące mając możliwość odbycia spotkania 
zorganizowanego specjalnie dla nich, nie przychodzą na inne spotkania.  
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Ad. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał o wstępne zasady współpracy 
Komisji i Biura z merytorycznymi wydziałami UMŁ.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że 
podczas ostatniego spotkania Biura z wydziałami pojawiła się wyraźna potrzeba, aby takie 
spotkanie odbyła z wydziałami merytorycznymi Doraźna Komisja, jeszcze przed 
posiedzeniami na których Komisja dokonuje oceny wniosków. Dodał, że wydziały otrzymały 
wytyczne do przeanalizowania i Biuro oczekuje, iż wydziały wskażą punkty dla nich 
najbardziej problemowe. Będzie to omówione 9 kwietnia br. na spotkaniu Biura  
z wydziałami. Następnie Biuro opracuje listę problemów do omówienia. Biuro przekaże 
również listę wydziałów merytorycznych do zaproszenia na posiedzenie.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zaproponował, aby posiedzenie poświecone 
zasadom współpracy z wydziałami odbyło się 15 kwietnia br.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński zwrócił się z prośbą  
o przyjęcie przez Komisję stanowiska w sprawie uczestniczenia w posiedzeniach dotyczących 
opiniowaniu wniosków przedstawicieli Wydziału Organizacyjno-Prawnego tj. radców 
prawnych współpracujących z konkretnym wydziałem UMŁ.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert odpowiedział, że Komisja przyjmie takie 
stanowisko 15 kwietnia br., kiedy z taką propozycją wystąpią wydziały.  
 
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Główny Specjalista p. Adam Pąsiek wyjaśnił, że 
harmonogram prac przewiduje posiedzenia Doraźnej Komisji od 15 czerwca do 26 sierpnia - 
w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 17 (aby mieszkańcy mogli dotrzeć na posiedzenia), 
z tygodniowymi przerwami. Biuro prześle radnym, członkom Komisji proponowane terminy 
spotkań Komisji z prośbą o odniesienie się radnych do zaproponowanego terminarza. Dodał, 
że podczas opiniowania wniosków Komisja winna uzasadnić swoją pozytywną opinię dla 
wniosków, które miały negatywną opinię wydziału merytorycznego. Tygodniowa przerwa 
pomiędzy tygodniami w których odbywają się posiedzenia pozwoli na przygotowanie 
kolejnych materiałów przez Biuro, a przewodniczącemu Komisji na uzupełnienie 
rekomendacji do zaopiniowanych wniosków oraz uzasadnień do pozytywnych opinii Komisji.  
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o realizację 
wniosku dotyczącego „roweru miejskiego”. 
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że 
ostatnia informacja ZDiT, jaka wpłynęła do Biura mówi o oczekiwaniu na wyrok sądu  
w sprawie.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki zapytał o realizację wniosku 
dotyczącego Ogrodów Karskiego. Czy środki na realizacje wniosku tj. 2 300 000 
przeznaczone będą w całości na inne mniejsze tereny zielone.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że do 
realizacji wniosku będzie można przystąpić po zakończeniu planowanej w tym miejscu 
inwestycji budowy tunelu średnicowego. Miejska Pracownia Urbanistyczna prowadzi 
spotkania z wnioskodawcą o wyznaczenie miejsc niewielkich terenów zielonych do realizacji 
w bieżącym roku.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała, czy upadła propozycja zagospodarowania 
części terenu, który nie będzie przekazany pod inwestycje.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że  
w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że będzie możliwość częściowej realizacji 
wniosku w tej części terenu.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki zapytał czy środki na realizację 
wniosku tj. 2 300 000 przeznaczone będą w całości na inne mniejsze tereny zielone do 
realizacji w tym roku.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że na te 
realizacje wydatkowane zostaną środki zgodnie z ich kosztem.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak dodała, że z informacji jakie posiada wynika, iż Miasto 
będzie dążyło do wydatkowania kwoty 2 300 000 zł.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że 
zapewne zamiarem Miasta nie jest wydatkowanie „na siłę” całej kwoty 2 300 000 zł. 
Wszystko zależy od ustaleń z wnioskodawcą.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki zapytał czy jeśli z całej kwoty 
wydatkowana zostanie jedynie część, to szansę na realizację mają kolejne zadania z listy.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że dla 
takiej sytuacji w dotychczasowych zasadach b.o brak jest regulacji. Dodał, że w wyniku 
realizacji wniosków w kolejnych edycjach w wyniku przeprowadzanych procedur 
przetargowych powstawały oszczędności, ponadto różnie szacowano koszty realizacji 
wniosków. Wyraził zrozumienie dla idei, aby „nie tracić” środków zaplanowanych na 
realizację wniosków budżetu obywatelskiego ale nie potrafi określić jakiego „narzędzia”  
w tym celu użyć. 
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Radna p. Urszula Niziołek-Janiak dodała, że zgłoszone do realizacji w tym roku tereny 
zielone będą rozproszone, w związku z tym wystąpi więcej przyłączy oświetleniowych, czy 
do zbiorników wodnych, więcej placów zabaw itp. Wszystko to wpłynie na koszty i więcej 
drobnych realizacji nie musi okazać się tańsze od jednej dużej.  
 
 
 
Na tym porządek posiedzenia został wyczerpany.  
 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Bogusław Hubert 
 
 


