
ZARZl\DZENIE Nr ~&q. NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia Al( po..~·dt J ovnr/w.20 19 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu budzetu miasta Lodzi 
na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi 

na lata 2020 - 2040. 

Na podstawie art. Sa ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 
o samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), oraz § 7 ust. 1 
pkt 1, § 9 i § 13 ust. 7 Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowi'lcego za1'lcznik do 
obwieszczenia Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu 
jednolitego Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowi'lcego za1'lcznik do uchwaly 
Nr LXIV/1357113 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie ogloszenia 
tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Spolecznych (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3478) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Zarz'ldzam przeprowadzenie z mieszkancami miasta Lodzi konsultacji 
spolecznych, zwanych dalej konsultacjami, w terminie okreslonym w ogloszeniu w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji, kt6re stanowi za1'lcznik do niniejszego zarz'ldzenia. 

2. Przedmiotem konsultacji S'l projekt budzetu miasta Lodzi na 2020 rok oraz projekt 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2020-2040, zwane dalej Projektami. 

3. Celem konsultacji jest zebranie od mieszkanc6w miasta Lodzi propozycji i opinii 
do przedmiotu konsultacji, kt6re zostan'l wykorzystane w dalszych etapach pracy 
nad Proj ektami. 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Budzetu 
w Departamencie Finans6w Publicznych Urzydu Miasta Lodzi oraz Dyrektorowi Biura ds. 
Partycypacji Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. N adz6r nad wykonaniem zarz'ldzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz'ldzenie podaje siy do publicznej wiadomosci przez umieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym 
http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 
www.lodz.pl. a takZe wywieszenie na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 



OGLOSZENIE 

Prezydent Miasta Lodzi 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia NrQ;ZCrNIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia~l( fldJ~nl1tV20 19 r. 

oglasza przeprowadzenie konsultacji spolecznych projektu budzetu miasta Lodzi 
na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi 

na lata 2020-2040 

§ 1. 1. Oglaszam przeprowadzenie w terminie od 24 listopada 2019 r. do 27 listopada 
2019 r. konsultacji z mieszkancami Lodzi , kt6rych przedmiotem bydzie projekt budzetu 
miasta Lodzi na 2020 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 
2020-2040, zwane dalej Projektami. 

2. Konsultacje majq na celu zebranie od mieszkanc6w miasta Lodzi propozycji i opinii 
do przedmiotu konsultacji, kt6re zostanq wykorzystane w dalszych etapach pracy 
nad Projektami. 

§ 2. Konsultacje dotyczqce wyzej wymienionych Projekt6w zostanq przeprowadzone 
wformach: 
1) otwartego spotkania z mieszkancami miasta Lodzi, umozliwiajqcego uzyskanie informacji 

o Projektach, jak r6wniez wyrazenie opinii oraz skladanie propozycji i opinii 
do protokolu; spotkanie odbydzie siy w dniu 25 listopada 2019 r. w budynku Urzydu 
Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 104, w Duzej Sali Obrad w godz. 17°°_19°°; 

2) zbierania propozycji i opinii na pismie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, 
kt6ry mozna przekazac: 
a) drogq elektronicznq na adres budzetkonsultacie@uml.lodz.pl, 
b) drogq korespondencyjnq na adres: Wydzial Budzetu w Departamencie Finans6w 

Publicznych Urzydu Miasta Lodzi, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 L6dz, 
c) bezposrednio do sekretariatu Wydzialu Budzetu w Departamencie Finans6w 

Publicznych Urzydu Miasta Lodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 107, w godzinach pracy 
Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Formularz konsultacyjny stanowiqcy zalqcznik do ogloszenia oraz Projekty bydq 
dostypne do pobrania nie p6zniej niz 16listopada 2019 r.: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pID; 
2) na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi (www.lodz.pl); 
3) w sekretariacie Wydzialu Budzetu w Departamencie Finans6w Publicznych Urzydu 

Miasta Lodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 107, w godzinach pracy Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zakres negocjowalny konsultacji obejmuje zadania ujyte w projekcie budzetu 
miasta Lodzi na 2020 rok oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi 
na lata 2020-2040, z wylqczeniem zadan, kt6re Sq lub bydq realizowane na podstawie 
zawartych umow lub zatwierdzonych projekt6w, zadan, kt6re zostaly ujyte w projekcie 
budzetu miasta Lodzi w ramach budzetu obywatelskiego. 



§ 5. Nie b«d~ rozpatrywane propozycje i opinie: 
1) przeslane w innej fonnie niz na fonnularzu konsultacji (za wyj~tkiem propozycji 

i opinii zgloszonych do protokolu w trakcie otwartego spotkania z mieszkancami); 
2) zlozone na fonnularzu konsultacyjnym z dat~ wplywu przed 24 listopada 2019 r. 

i po 27listopada 2019 r.; 

§ 6. W czasie trwania konsultacji czynne b«dzie 'internetowe forum dyskusyjne 
pod adresem http://www.forum.samorzad.lodz.pl. 



Zal,!cznik 
do ogloszenia 
Prezydenta Miasta Lodzi 

Formularz konsultacji spolecznych 
p,rojektu budzetu miasta Lodzi na 2020 rok 

oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2020-2040. 

1. 
Lp. 

1. 

2. 

Propozycje do projektu budzetu miasta U zasadnienie 
Lodzi na 2020 rok oraz projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2020-2040 

(z ewentualnym podaniem numeru 
strony dokumentu, kt6rej dotyczy 

propozycja) 

Opiniadotycz~ca projektu budzetu miasta Lodzi na 2020 rok oraz projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040 

3. lone propozycje i opinie do przedmiotu konsultacji. 

Dziykujemy za wziycie udzialu w konsultacjach spolecznych. 


