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Protokół nr 5/VI/2017 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej  
i Budżetu Obywatelskiego 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 7 czerwca 2017 r. 

 
 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   6 radnych 
obecnych   -   4 radnych 
nieobecnych  -   2 radnych     tj. p. Urszula Niziołek-Janiak 
          p. Sylwester Pawłowski 
 
 
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 protokołów nr 3/IV/2017 i nr 4/V/2017 posiedzeń Komisji. 

2. Sprawozdanie z realizacji zadań budżetu obywatelskiego – edycja 2015/2016 rok. Stan 
na kwiecień 2017 

3. Sprawozdanie z realizacji zadań budżetu obywatelskiego – edycja 2016/2017 rok. Stan 
na kwiecień 2017 

4. Powołanie zespołów Doraźnej Komisji do rozpatrywania wniosków budżetu 
obywatelskiego. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
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III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołów nr 3/IV/2017 i nr 4/V/2017 posiedzeń Komisji. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał protokół pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 3 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała protokół.  
 
 
Ad. 2. Sprawozdanie z realizacji zadań budżetu obywatelskiego – edycja 2015/2016 rok. 
Stan na kwiecień 2017.  
 
Sprawozdanie z realizacji zadań – stan na kwiecień 2017 r. stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zaproponował omówienie również w tym 
punkcie posiedzenia sprawozdania z realizacji zadań budżetu obywatelskiego – edycja 
2015/2016 rok - stan na maj 2017 r. Sprawozdanie to wpłynęło do Doraźnej Komisji przed 
posiedzeniem.  
 
 
Sprawozdanie z realizacji zadań – stan na maj 2017 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu. 
 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk 
wyjaśniła, że zadania: 
 
- S0012, L0126, S006, S0031 zostały zrealizowane 
 
- L0049 
wykonawca zadania nie zgłosił się do MOSiR pomimo wielokrotnych prób kontaktu, trwa 
przygotowanie dokumentów do wystąpienia na drogę sądową. 
 
Co do pozostałych zadań brak jest informacji, iż ich realizacja jest zagrożona. Zadania są  
w toku realizacji lub w wynika zakończenia postępowań przetargowych realizacja zadań 
rozpocznie się niebawem.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Bogusław Hubert zapytał, jakie będą dalsze losy zadania 
L0049. Wyraził zaniepokojenie, iż zadanie nie zostanie zrealizowane.  
 
 



 3

Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk 
odpowiedziała, że faktycznie zadanie nie zostanie zrealizowane. MOSiR jest w stałym 
kontakcie z wnioskodawcą i został on poinformowany o mających miejsce problemach. 
Kiedy zadanie zostanie przeniesione do realizacji na rok następny, stanie się zadaniem 
własnym wydziału merytorycznego.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Bogusław Hubert zapytał, jakie są szanse na to, aby zadanie 
zostało jednak zrealizowane - jako zadanie własne MOSiR.  
 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk 
odpowiedziała, że zadanie dotyczy sporządzenia dokumentacji. Należy zadać sobie pytanie, 
czy zasadnym jest przygotowanie dokumentacji, która ma swoją datę ważności 3 lata, bez 
pewności czy zostanie w tym terminie wykorzystana. Obecnie MOSiR nie planuje 
uruchomienia lodowiska w Hali Sportowej.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Bogusław Hubert zapytał dlaczego zadanie otrzymało 
pozytywną opinię wydziału merytorycznego tj. MOSiR.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński wyjaśnił, że zasady 
budżetu obywatelskiego w tym zakresie uległy zmianie dopiero od jego kolejnej edycji, stąd 
pozytywna opinia MOSiR.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Bogusław Hubert zapytał o zadanie W0109.  
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz wyjaśniła, że cała procedura dotycząca 
realizacji tego zadania została ponownie rozpoczęta w 2017 roku. Czas na jego realizację trwa 
do końca grudnia 2017 roku. Zapewniła, że zadanie zostanie zrealizowane.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki zapytał o zadanie B0003.  
 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk 
odpowiedziała, że zadanie jest traktowane jako zadanie własne wydziału i nie obowiązuje 
termin do połowy roku na jego realizację.  
 
 
Ad. 3. Sprawozdanie z realizacji zadań budżetu obywatelskiego – edycja 2016/2017 rok. 
Stan na kwiecień 2017. 
 
Sprawozdanie z realizacji zadań – stan na kwiecień 2017 r. stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zaproponował omówienie również w tym 
punkcie posiedzenia sprawozdania z realizacji zadań budżetu obywatelskiego – edycja 
2016/2017 rok - stan na maj 2017 r. Sprawozdanie to wpłynęło do Doraźnej Komisji przed 
posiedzeniem.  
 
 
Sprawozdanie z realizacji zadań – stan na maj 2017 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk 
wyjaśniła, że zagrożonych jest kilka zadań z Wydziału Edukacji ze względu na konieczną do 
zrealizowania zadań wycinkę drzew. Poza tym w większości zadania są w trakcie 
przygotowywania dokumentacji i oczekiwania na wyłonienie wykonawcy. Zagrożeń dla ich 
realizacji nie ma. Zarząd Dróg i Transportu informował o spornej sytuacji w przypadku zadań 
P0181ZL i L001 – dlatego planuje dodatkowe spotkanie w tej sprawie, ponowną analizę 
wniosków.  
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz wyjaśniła, że realizacja wspomnianych 
sześciu wniosków jest obecnie odroczona. Nie ma jak dotąd decyzji dotyczącej wycinki 
drzew i trzeba na nią czekać.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert wyjaśnił, że ta sprawa jest Doraźnej Komisji 
znana i podjęte zostało stanowisko Doraźnej Komisji.  
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka dodała, że w tej sprawie 
odbyło się Kolegium Prezydenckie i czy w związku z tym planuje się również zorganizować 
spotkanie Wydziału Edukacji z przedstawicielami szkół. Kto podejmie ostateczna decyzję  
w tej sprawie.  
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz odpowiedziała, że ostateczna decyzja 
należy zawsze do Pani Prezydent. Na Kolegium Prezydenckim zadecydowano o ponownym 
rozeznaniu sytuacji i potrzebie dodatkowego czasu do zastanowienia.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał, czy po decyzji stwierdzającej iż 
wycinka drzew nie jest możliwa, zadania zostaną zrealizowane w okrojonej formie, czy nie 
będą realizowane.  
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz odpowiedziała, że raczej trzeba będzie 
odstąpić od ich realizacji. Przy infrastrukturze sportowej, a takiej wnioski dotyczą, nie ma 
możliwości wprowadzenia zmian. 
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Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał o zadanie dotyczącego neonu - „Kot 
z neonu wraca do domu”.  
 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk 
wyjaśniła, że zadanie zrealizowane zostanie w lipcu.  
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka dodała, że dotychczas 
nie była znana siatka szkół – po reformie oświaty. Zapytała jak dużo jest wniosków 
dotyczących inwestycji w szkołach, których budynki będą opuszczane.  
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz odpowiedziała, że przy realizacji wniosków 
budżetu obywatelskiego 2016/2017 taka sytuacja będzie miała miejsce w Gimnazjum nr 2, 
gdzie zrealizowana zostanie jedynie część wniosku tzw. „miękka”. Dyrektor dokona też 
zakupu pomocy naukowych i sprzętu i następnie zostanie on przekazany najbliższej szkole 
integracyjnej (gimnazjum również jest szkołą integracyjną). Kolejna szkoła, to Gimnazjum  
nr 19 – losy budynku nadal nie są wyjaśnione. Zadanie dotyczy modernizacji zaplecza 
dydaktycznego przedmiotów ścisłych oraz biblioteki.  
 
 
Ad. 4. Powołanie zespołów Doraźnej Komisji do rozpatrywania wniosków budżetu 
obywatelskiego. 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert wyjaśnił, że wzorem roku poprzedniego 
proponuje powołanie w ramach Komisji zespołów do rozpatrywania wniosków. 
Zaproponował powołanie dwóch zespołów w składzie trzyosobowym, bez określania ich 
składu osobowego.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał propozycję pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powołanie ww. 
zespołów.  
 
 
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.  
 
 
- pismo Komisji Kultury RM w Łodzi do wiadomości Doraźnej Komisji dotyczy wniosku 
L0110 w sprawie ulokowania w Łodzi pomnika w formie „Kamienie Pamięci- Stolpersteine”. 
Jednocześnie wnioskodawca złożył do Rady Miejskiej w Łodzi wniosek o podjęcie uchwały 
w tej sprawie - sprawą zajmuje się Komisja Kultury. 
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Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert wyjaśnił iż są to wnioski których realizacja 
uzależniona jest od decyzji Rady Miejskiej tj. do wyłącznej kompetencji Rady należy 
podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji pomnika. Czy takie wnioski można w ramach budżetu 
obywatelskiego poddać pod głosowanie mieszkańców przed podjęciem stosownej uchwały 
przez Radę Miejską. Obecna procedura budżetu obywatelskiego wyklucza takie wnioski.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki dodał, że potrzeba jasnej opinii prawnej 
w tej sprawie.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zwrócił się z prośbą do Biura  
ds. Partycypacji Społecznej o wystąpienie w tej sprawie o opinię prawną.  
 
 
- pismo Komisji Kultury RM w Łodzi do wiadomości Doraźnej Komisji dotyczy wniosku 
W0070ST w sprawie nadania nazwy Grembach dla ronda  na działkach drogowych ulic - 
Niciarniana, Czechosłowacka i Stanisława Małachowskiego - sprawa jednocześnie 
prowadzona jest w Komisji Kultury.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zwrócił się z prośbą do Biura  
ds. Partycypacji Społecznej o wystąpienie również i w tej sprawie o opinię prawną. Pisma, 
które trafiły do Doraźnej Komisji zostaną przesłane do Biura ds. Partycypacji Społecznej.  
 
 
- pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej dotyczące realizacji zadań „Park Julianowski 
rozbudowa XXI w” oraz „Stare Polesie-zieleń! Utworzenie parku-Ogrodów Jana Karskiego” 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał, czy Doraźna Komisja do 
rozpatrzenia otrzyma wszystkie wnioski – zarówno z opinią pozytywną, jak i negatywną? 
Pytają o to wnioskodawcy. Wnioskodawcy zgłaszają również, że w przypadku rekomendacji 
negatywnej niektórzy realizatorzy tj. wydziały merytoryczne nie kontaktują się  
z wnioskodawcami.  
 
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych  
p. Adam Pąsiek odpowiedział, że tak. Do Doraźnej Komisji trafi ok. 1085 wniosków,  
z czego około 392 zostało zaopiniowanych negatywnie przez wydziały merytoryczne.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Bogusław Hubert 


