ZARZ1\DZENIE't646 MIIl8
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia ~~ S-l'jCU)f~ 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych
Budzetu Obywatelskiego 2018/2019.

dotycz~cych

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz£tdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), § 7 ust. 2 oraz § 9 Regulaminu
Konsultacji Spolecznych, stanowi£tcego zal£tcznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji
Spolecznych, stanowi£tcego zal£tcznik do uchwaly Nr LXIV/1357113 Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji
Spolecznych (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3478)
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. 1. Zarz£tdzam przeprowadzenie z mieszkaiJ.cami Miasta Lodzi konsultacj i
spolecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotycz£tcych wydzielonej cz~sci budzetu Miasta
Lodzi na 2019 r. , zwanej dalej budzetem obywatelskim, w okresie od 12 lutego 2018 r.
do 7 pazdziemika 2018 r.
2. Przedmiotem konsultacji S£t propozycje jednorocznych zadan, nalez£tcych
do kompetencji gminy alba powiatu, zgloszone do budzetu obywatelskiego.
§ 2. Celem konsultacji jest:
1) uzyskanie od mieszkaiJ.c6w Miasta Lodzi propozycji zadaiJ. do budzetu obywatelskiego;
2) dokonanie przez mieszkaiJ.c6w Miasta Lodzi, kt6rzy ukonczyli 16 lat, wyboru zadaiJ.
do budzetu obywatelskiego sposr6d tych propozycji, kt6re zostaly pozytywnie
zweryfIkowane, zgodnie z "Zasadami budzetu obywatelskiego w Miescie Lodzi"
okreslonymi w zal£tczniku Nr 1 do zarz£tdzenia.

§ 3. 1. Przewidywana kwota srodk6w przeznaczona na budzet obywatelski wyniesie
40 000 000 zl.
2.0stateczna kwota srodk6w przeznaczona na realizacj~ zadaiJ. w rarnach budzetu
obywatelskiego zostanie potwierdzona przez Rad~ Miejsk£t w Lodzi w postaci budzetu Miasta
Lodzi uchwalonego na 2019 r.
§ 4. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, kt6rego tresc stanowi zal£tcznik
Nr 2 do zarz£tdzenia, zostanie zamieszczone nie p6zniej niz w dniu 24 stycznia 2018 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie
budzetu obywatelskiego (www.1odz.pl!bo). na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Miasta
Lodzi oraz rozeslane do jednostek pomocniczych miasta Lodzi - osiedli.
§ 5. Zglaszania propozycji zadaiJ. do budzetu obywatelskiego dokonuje
na formularzu zgloszeniowym, kt6rego wz6r stanowi zal£tcznik Nr 3 do zarz£tdzenia.

Sl~

§ 6. Analiza mozliwosci realizacji propozycji zadan zgloszonych do budzetu
obywatelskiego jest dokonywana przy pomocy karty analizy propozycji zadania zgloszonego
do budzetu obywatelskiego.

§ 7. Mieszkailcy Miasta Lodzi dokonuj'\. wyborn zadail, sposrod pozytywnie
zweryfikowanych propozycji zgloszonych do budzetu obywatelskiego, na kartach do
glosowania w wersji papierowej albo - w przypadku glosowania przez internet interaktywnej.
§ 8. Konsultacje zostan'\. przeprowadzone:
1) w fonnie pisemnej , z wykorzystaniem fonnularza, 0 ktorym mowa w § 5, do zglaszania
propozycji zadail do budzetu obywatelskiego w okresie od 12 lutego 2018 r. od godz. 8:00
do 12 marca 2018 r. do godz. 16:00;
2) w fonnie wyborn zadail, sposrod pozytywnie zweryfikowanych propozycji zgloszonych
do budzetu obywatelskiego, na kartach do glosowania, 0 ktorych mowa w § 7 i ktore
w wersji papierowej b~dzie mozna uzyc do glosowania w okresie od godz. 10:00
15 wrzesnia 2018 r. do godz. 18:00 30 wrzesnia 2018 r. , a w wersji interaktywnej
w okresie od godz. 0:00 15 wrzesnia 2018 r. do godz. 24:00 7 paidziernika 2018 r.
§ 9. W trakcie skladania propozycji zadail do budzetu obywatelskiego, a takZe podczas
glosowania, czynne b~dzie forum dyskusyjne pod adresem http://fornm.samorzad.lodz.pl.
§ 10. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, 0 ktorych mowa w § 1, powoluj~ Miejski
Zespol ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, w skladzie:
1) Przewodnicz'\.cy
- Dyrektor
Biura
ds.
Partycypacji
Spolecznej
w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz~du
Miasta Lodzi;
- Dyrektor Wydzialu Edukacji w Departamencie Spraw
2- 11) Czlonkowie:
Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi;
- Dyrektor Biura Promocji, Komunikacji Spolecznej
i Turystyki w Departamencie Partycypacji Spolecznej
i Kultury Urz~du Miasta Lodzi;
- Dyrektor
Wydzialu
Gospodarki
Komunalnej
w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du Miasta
Lodzi;
Dyrektor Zarz'\.du Inwestycji Miejskich w Lodzi;
- Dyrektor Zarz'\.du Drog i Transportu;
Dyrektor Zarz'\.du Zieleni Miejskiej w Lodzi;
- Zast~pca Dyrektora Wydzialu Budzetu w Departamencie
Finansow Publicznych Urz~du Miasta Lodzi;
- Pelnomocnik Prezydenta Miasta Lodzi ds. W spolpracy
z Organizacjami Pozarz'\.dowymi;
dwoch pracownikow Oddzialu ds. Konsultacji Spolecznych
w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie
Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz~du Miasta Lodzi.
2. W przypadku braku mozliwosci uczestniczenia w pracach Zespolu przewodnicz'\.cego
lub czlonka Zespolu, zast~puj'\.ich wskazane przez nich osoby.
§ 11. Tryb pracy Zespolu
zal'\.cznik Nr 4 do zarz'\.dzenia.

0

ktorym mowa w § 10 ust. 1, okresla regulamin stanowi'\.cy

§ 12. Obslug~ organizacyjno-techniczn'l Zespolu zapewnia Biuro ds. Partycypacji
Spolecznej w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz~du Miasta Lodzi.
§ 13 . Ustalam wz6r raportu z konsultacji dotycz'lcych budzetu obywatelskiego,
stanowi'lcy za1'lcznik Nr 5 do zarz'ldzenia.
§ 14. Harmonogram przygotowaiJ. budzetu obywatelskiego stanowi za1'lcznik Nr 6
do zarz'ldzenia.
§ 15. Nadz6r nad wykonaniem zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu
Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz~du Miasta Lodzi.
§ 16. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Partycypacji
Spolecznej w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz~du Miasta Lodzi.
§ 17. Zarz'ldzenie podaje si~ do publicznej wiadomosci przez urnieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie
intemetowej (www.lodz.pl/bo) oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Miasta Lodzi.
§ 18. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Zahtcznik N r 1
do zarzetdzenia Nr16'6NII118
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia f),lt 51yvl.l')V~ 2018 r.

Zasady budietu obywatelskiego w Miescie Lodzi.
Rozdziall
Postanowienia ogolne
§ 1. 1. Zgodnie z zasadami budzetu obywatelskiego w Miescie Lodzi, zwanymi dalej
Zasadami, ze srodk6w budzetu obywatelskiego Set finansowane zadania nalezetce do zadail
wlasnych gminy albo powiatu, kt6re Set mozliwe do realizacji w trakcie jednego roku
budzetowego z zastrzezeniami, 0 kt6rych mowa w ust. 2 i 4.
2. Koszty opracowania dokumentacji Set fmansowane ze srodk6w budzetu
obywatelskiego tylko wtedy, gdy jest ona cz~sciet skladowet propozycji zadania zgloszonego
do realizacji z budzetu obywatelskiego.
3. W przypadku zadail, kt6re wymagajet lokalizacji na okreslonym terenie, musi
on stanowie teren, na kt6rym gmina albo powiat moze zgodnie z prawem wydatkowae srodki
publiczne na te zadania.
4. Z budzetu obywatelskiego nie Set w szczeg6lnosci finansowane zadania, kt6re majet
bye realizowane:
1) na terenach oddanych w dzierzaw~, najem oraz uzyczenie;
2) na terenach stanowietcych wlasnose Skarbu Pailstwa;
3) na dzialkach 0 nieuregulowanym stanie prawnym;
4) na terenach b~detcych w dyspozycji podmiot6w, kt6rym Miasto, zgodnie z przepisami
prawa powszechnie obowi'lZujetcego nie moze przekazae srodk6w na dany cel;
5) na terenach obj~tych planami inwestycyjnymi, planami zbycia dzialki, programami czy
politykami Miasta, zwlaszcza Gminnym Programem Rewitalizacji i Rewitalizacjet
Obszarow'l:, 0 ile realizacja zadail prowadzilaby do kolizji z celami, zamierzeniami czy
dzialaniami okreslonyrni w tych dokumentach betdz w Strategii Zintegrowanego Rozwoju
Miasta Lodzi 2020+.
5. Wyletczenia okreslone w ust. 4 pkt 2 i 3 nie dotyczet dr6g publicznych dla kt6rych
zarzetdcetjest Prezydent Miasta Lodzi.
§ 2. 1. Zadania finansowane ze srodk6w budzetu obywatelskiego moget miee charakter
osiedlowy alba ponadosiedlowy.
2. Zadania 0 charakterze osiedlowym to takie, kt6re Set zlokalizowane na terenie
i dotyczet gl6wnie mieszkailc6w jednej z 36 jednostek pomocniczych Miasta Lodzi - osiedli,
zwanych dalej osiedlami, na kt6re skladajet si~ (w nawiasach podano jednoliterowy symbol
rejonu i dwuliterowy symbol osiedla; symbole te b~det wykorzystane w numerach
identyfikacyjnych, tzw. ID zadail):
1) w rejonie Baluty (B):
a) Baluty Centrum (BC),
b) Baluty Doly (BD),
c) Baruty Zachodnie (BZ),
d) Julian6w - Marysin - Rogi (JM),
e) Lagiewniki (LA),
f) Radogoszcz (RA),
g) Teofil6w - Wielkopolska (TW),

h) Wzniesienia L6dzkie (WL);
2)

w rejonie G6ma (G)
a) Chojny (CH),
b) Chojny - DIlbrowa (CD),
c) G6rniak (GO),
d) Nad Nerem (NN),
e) Piast6w - Kurak (PK),
f) Rokicie (RO),
g) Ruda (RU),
h) Wiskitno (WI) ;

3)

w rejonie Polesie (P):
a) Karolew - Retkinia Wsch6d (KR),
b) Koziny (KO),
c) Lublinek - Pienista (LP),
d) MontwiUa - Mireckiego (MM),
e) Retkinia Zach6d - Smulsko (RS),
f) Stare Polesie (SP),
g) Zdrowie - Mania (ZM),
h) Zlotno (ZL);

4)

w rejonie Sr6dmiescie (S):
a) Katedralna (KA),
b) Sr6dmiescie - W sch6d (WS);
5) w rejonie Widzew (W):
a) Andrzej6w (AN),
b) Dolina L6dki (DL),
c) Mileszki (MI),
d) Nowosolna (NO),
e) Nr 33 (NR),
f) 01ech6w - Jan6w (OJ),
g) Stary Widzew (SW),
h) Stoki -Sikawa - Podg6rze (ST),
i) Widzew - Wsch6d (WW),
j) Zarzew (ZA).

3. Mapy osiedli oraz wykaz ulic i nurner6w adresowych osiedli b~dll dost~pne od dnia
24 stycznia 2018 r. na stronie intemetowej www.lodz.pllbo.
4. Zadania 0 charakterze ponadosiedlowym to takie, kt6re spelniajll przynajrnniej jedno
z ponizszych kryteri6w:
1) szacunkowy koszt ich realizacji, po weryfikacji merytorycznej, przekracza w odniesieniu
do pojedynczego zadania, lllcznll kwot~ srodk6w przeznaczonych na zadania na danym
osiedlu;
2) dotyczll mieszkaitc6w wi~cej niz jednego osiedla;
3) miejsce ich realizacji nie jest przypisane do jednego osiedla alba nie jest okreslone.
5. Wyjsciowa kwota srodk6w budzetu obywatelskiego dla osiedli to 30000 000 zl,
kt6re to srodki Sll dzielone mi~dzy osiedla zgodnie z nast~pujllcym algorytmem: kwota dla
danego osiedla jest sumll kwoty stalej 200 000 zl i kwoty wprost proporcjonalnej do liczby
mieszkaitc6w tego osiedla, przy czym surna jest zaokr~lana z dokladnoscill do 10 000 zl.
6. Szczeg610wy podzial srodk6w budzetu obywatelskiego mi~dzy osiedla zawiera
za1llcznik do ogloszenia, kt6re stanowi za1llcznik Nr 2 do zarzlldzenia.

7. Z kwoty og6lem 40000000 zl przeznaczonej na budzet obywatelski, wydatki
na zadania 0 charakterze osiedlowym, po zastosowaniu algorytmu, 0 kt6rym jest mowa
w ust. 5, wynosz,\30 010 000 zl, a na zadania ponadosiedlowe 9 990 000 zl.
8. Szacunkowe koszty propozycji zadania zgloszonego do budzetu obywatelskiego
musz'\. bye wi~ksze od kwoty 0,00 zl.
9. Szacunkowe koszty propozycji zadania osiedlowego zgloszonego do budzetu
obywatelskiego, nie mog'\. przekroczye, po weryfikacji merytorycznej , kwoty srodk6w
przeznaczonych na zadania na danym osiedlu.
10. Szacunkowe koszty propozycji zadania ponadosiedlowego zgloszonego do budzetu
obywatelskiego nie mog'\. przekroczye, po weryfikacji merytorycznej , r6wnowartosci 20%
kwoty srodk6w przeznaczonych na zadania ponadosiedlowe, tj. 1 998 000 z1.

Rozdzial2
Zglaszanie propozycji zadan do budzetu obywatelskiego
§ 3. 1. Propozycj~ zadania do budzetu obywatelskiego moze zglosie kaZdy rnieszkaniec
Miasta Lodzi.
2. Propozycja zadania do budzetu obywatelskiego:
1) 0 charakterze inwestycyjnym lub remontowym lub zakup6w (innych niz zakup uslug)
moze dotyczye tylko jednej lokalizacji (np. terenu nalez'\.cego do instytucji typu szko1a,
przychodnia, przedszkole) z wyl'\.czeniem alej , ulic, plac6w oraz park6w i innych
teren6w zielonych;
2) 0 innym charakterze niz okreslony w pkt 1, wymaga wskazania konkretnego miejsca
realizacji (np. okreslonej szkoly, parku, ulicy, kwartalu ulic),
3. Wyl'\.czone ze zglaszania do budzetu obywatelskiego s'\.propozycje zadail dotycz'\.ce:
1) kolejnych stacji roweru miejskiego;
2) przeprowadzania s~nd, ankiet, konsultacji;
3) budowy pomnik6w upami~tniaj'\.cych osoby lub wydarzenia w przestrzeni miejskiej.
§ 4. KaZdy mieszkaniec Miasta Lodzi moze zglosie lub poprzee
propozycj~ zadania do budzetu obywatelskiego.

wi~cej

niz jedn'\.

§ 5. 1. Zgloszenie propozycji zadania do budzetu obywatelskiego nast~puje
na formularzu wraz z do1'\.czon'\. list'\. z podpisami przynajrnrueJ 15 mieszkailc6w Lodzi
popieraj'\.cych dan'\.propozycj~, innych nizjej autor/autorzy.
2. Wz6r formularza i listy z podpisami, 0 kt6rych mowa w ust. 1 s'\. okreslone
w zal'\.czniku N r 3 do zarz'\.dzenia.
3. Skany formularzy propozycji zadail zgloszonych do budzetu obywatelskiego
s'\. dost~pne pod adresem intemetowym www.lodz.pllbo.

§ 6. Propozycje zadail do budzetu obywatelskiego nie mog'\. wskazywae bezposrednio
albo posrednio podmiotu realizuj'\.cego zadanie lub trybu jego realizacji, a takZe nazw
w1asnych oraz zastrzezonych znak6w towarowych.
§ 7. Propozycje zadail do budzetu obywatelskiego mozna, od 12 lute go do 12 marca
2018 r.:
1) skladae w punktach informacyjno-kancelaryjnych w Wydziale Zarz'\.dzania Kontaktami
z Mieszkailcami w Departamencie Obslugi i Administracji Urz~du Miasta Lodzi;

2) przeslae droget korespondencyjnet na adres: Kancelaria Urz~du Miasta Lodzi,
90-926 Lodz, ul Piotrkowska 104 (0 wamosci przesIanej propozycji zadania decyduje
data stempla pocztowego).
Rozdzial3
Tryb rozpatrywania propozycji zadan zgloszonych do budzetu obywatelskiego
§ 8. 1. Biuro ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Partycypacji Spolecznej
i Kultury Urz~du Miasta Lodzi, zwane dalej Biurem, prowadzi rejestr propozycji zadan
zgloszonych do budzetu obywatelskiego.
2. Biuro, po sprawdzeniu kompletnosci i poprawnosci propozycji zadan zgloszonych
do budzetu obywatelskiego, niezwIocznie:
1) sporzetdza i udost~pnia skany kompletnie i poprawnie wypelnionych propozycji wlasciwym
merytorycznie komorkom organizacyjnym Urz~du Miasta Lodzi/miejskim jednostkom
organizacyjnym w celu przeprowadzenia analizy merytorycznej z wykorzystaniem karty
analizy propozycji zadania zgloszonego do Budzetu Obywatelskiego 201812019;
2) wyst~puje, w przypadku stwierdzenia, iz propozycja zadania do budzetu obywatelskiego
jest niekompletna alba niepoprawnie wypelniona, telefonicznie lub mailowo do autorow
propozycji zadania 0 uzupelnienie informacji w ci~ 7 dni; w przypadku nieuzupelnienia
propozycji w tym terminie, nie b~dzie ona procedowana dalej.
3. Dzialanie, 0 ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, podejmowane jest w szczegolnosci
w przypadku propozycji zadan 0 charakterze inwestycyjnym lub remontowym lub zakupow
(innych niz zakup uslug) wymagajetcych lokalizacji, ktore to propozycje nie zawierajetjednak
danych dotyczetcych lokalizacji wymaganych w formularzu zgloszeniowym alba zawierajet
delegacj~ do wskazania takiej lokalizacji przez inne podmioty niz autor/autorzy.
4. Propozycje zadan do budzetu obywatelskiego zawierajetcych tresci uznawane
powszechnie za wulgarne, obrazliwe czy obsceniczne lub takie, ktore moget bye odebrane
jako spolecznie naganne, nie Set przekazywane przez Biuro do analizy merytorycznej ,
a peIne informacje 0 nich nie podlegajetpublikacji.
§ 9. Wlasciwe merytorycznie komorki organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi albo
miejskie jednostki organizacyjne:
1) wyst~pujet telefonicznie lub mailowo do autorow propozycji zadania 0 uzupelnienie
informacji alba zmian~ tytulu zadania w ci~u 7 dni, jeSli tylko stwierdz'l, iz propozycja
zadania do budzetu obywatelskiego nie zawiera istotnych informacji niezb~dnych do
analizy zadania alba tytul zadania jest myletcy, poniewaZ odnosi si~ do innego przedmiotu
niz okreslony w opisie i szacunkowym kosztorysie; w przypadku braku odpowiedzi przez
autorow w ci~u 7 dni, dana propozycja nie b~dzie procedowana dalej ;
2) dokonuj'l, w terminie 35 dni (w uzasadnionych przypadkach 40 dni) od daty otrzymania
dost~pu do skanow propozycji zadan do budzetu obywatelskiego, analizy tych zadan
bioretc pod uwag~ m.in. takie kryteria jak: celowose, racjonalnose i efektywnose
wydatkowania srodkow na projekty, a takZe ich zgodnose ze strategiet rozwoju miasta oraz
politykami i program ami miasta, w szczegolnosci z programem rewitalizacji obszarowej ;
3) przekazujet niezwIocznie do Biura wypelnione karty analizy propozycji zadan do budZetu
obywatelskiego
zawierajetce
w
szczegolnosci
rekomendacje
co
do
dopuszczenialniedopuszczenia tych propozycji do glosowania, przy czym udzielenie
rekomendacji pozytywnej wymaga, 0 ile jest to prawnie okreslone, dopelnienia
odpowiednich na tym etapie procedowania propozycji, procedur lub uzyskania
niezb~dnych opinii, zgod betdz innych form akceptacji od wlasciwych podmiotow;

4) inicjuj'l spotkanie uzgodnieniowe z auto rami propozycji zadan do budzetu obywatelskiego,
jesli tylko stwierdz'l, iz wi~cej niz jedna propozycja zadania dotyczy tej samej lokalizacji
i 0 ile w cictgu 10 dni od przekazania powiadomienia do autor6w nie dojdzie do
wypracowania wsp61nej propozycji zadania albo wycofania zgloszonych propozycji, to S'l
one procedowane w wersji pierwotnie zlozonej;
5) informuj'l autor6w propozycji zadania 0 obowi'lZku zal'lczenia nowej listy poparcia, 0 ile
w wyniku uzgodnien, 0 kt6rych mowa w pkt 4, dojdzie do rozszerzenia zakresu tego
zadania 0 elementy zawarte pierwotnie w innej , wycofanej propozycji; w przypadku
niedostarczenia takiej listy w cictgu 7 dni od powiadomienia autor6w, propozycja zadania
nie b~dzie dalej procedowana.
§ 10. 1. Ingerowanie w propozycje zadan zgloszonych do budzetu obywatelskiego,
w tym dokonywanie zmiany ich lokalizacji b'ldz l'lczenie zadan, jest mozliwe jedynie za
zgod'l autor6w tych propozycji, za wyj'ltkiem okreslonym w ust. 2.
2. Wlasciwe merytorycznie kom6rki organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi albo rniejskie
jednostki organizacyjne mog'l, po przeprowadzeniu analizy propozycji zadan, zmienic ich
koszty szacunkowe bez zgody autor6w, 0 ile koszty te, po weryfikacji, nie przekraczaj'llimitu
ustalonego dla wlasciwej kategorii zadan.
3. Propozycja zadania osiedlowego zgloszonego do budzetu obywatelskiego, kt6rej
szacunkowe koszty, ustalone po analizie merytorycznej, przekrocz'l wartosc okreslon'l
w § 2 ust. 9, zostanie przekwalifikowana na propozycj~ zadania ponadosiedlowego, 0 ile
spelni wym6g okreslony w § 2 ust. 10, z zastrzezeniami zawartymi w ust. 4 i 5.
4. Propozycja zadania osiedlowego, 0 kt6rej mowa w ust. 3, moze zostac
zmodyfikowana przez jej autoralautor6w, tak by koszty szacunkowe tej propozycji,
po weryfikacji merytorycznej , miescily si~ w kwocie okreslonej dla danego osiedla.
5. Modyfikacja, 0 kt6rej mowa w ust. 4, moze dotyczyc zaw~zenia zakresu
przedmiotowego propozycji zadania zgloszonej do budzetu obywatelskiego i winna nast'lPic
w cictgu 7 dni od daty przekazania informacji na maillub telefon podany do autoralautor6w
propozycji, w przeciwnym razie propozycja ta zostanie przekwalifikowana na propozycj~
zadania ponadosiedlowego.
6. Zmiana lokalizacji propozycji zadania do budzetu obywatelskiego z kategorii zadan
osiedlowych moze dokonac si~ wy1'lcznie w granicach danego osiedla z zachowaniem
mozliwie najrnniejszej odleglosci od pierwotnej lokalizacji.
7. Propozycja zadania ponadosiedlowego zgloszonego do budzetu obywatelskiego,
kt6rej szacunkowe koszty, ustalone po analizie merytorycznej, przekrocz'l wartosc okreslon'l
w § 2 ust. 10, moze zostac zmodyfikowana przez jej autoralautor6w, tak by koszty
szacunkowe tej propozycji, po weryfikacji merytorycznej, miescily si~ w kwocie okreslonej
dla zadan ponadosiedlowych.
8. Modyfikacja, 0 kt6rej mowa w ust. 7, moze dotyczyc zaw~zenia zakresu
przedmiotowego propozycji zadania zgloszonej do budZetu obywatelskiego i winna nast'lPic
w ci~ 7 dni od daty przekazania informacji na maillub telefon podany do autoralautor6w
propozycji, w przeciwnym razie propozycja ta nie b~dzie procedowana dalej.
9. Zmiana lokalizacji propozycji zadania do budzetu obywatelskiego z kategorii zadan
ponadosiedlowych moze dokonac si~ wy1'lcznie w granicach Miasta Lodzi, z zachowaniem
mozliwie najrnniejszej odleglosci od pierwotnej lokalizacji.
§ 11 . 1. Po sporz'ldzeniu kart analizy dla propozycji zadan do budzetu obywatelskiego
organizowane S'l spotkania z udzialem w szczeg61nosci autor6w propozycji, mieszkanc6w
i przedstawicieli UML, zwane dalej spotkaniami.
2. Spotkania maj'lna wzgl~dzie nast~puj'lce cele:

1) dostarczenie mieszkancom informacji 0 zgloszonych zadaniach;
2) umozliwienie mieszkancom bezposredniego kontaktu z auto rami propozycji;
3) umozliwienie autorom bezposredniego kontaktu z innymi autorami propozycji;
4) zgloszenie przez mieszkanc6w opinii i uwag do propozycji zadan zgloszonych do budzetu
obywatelskiego;
5) wypracowanie ewentualnych uzgodnien mi~dzy autorami czy tez mi~dzy mieszkancami
i autorami albo zapocz'ttkowanie procesu uzgodnien.
3. Informacje 0 rezultatach uzyskanych w trakcie realizacji ce16w wskazanych w ust. 2
pkt 4 i 5 s't przekazywane niezwlocznie do wlasciwych merytorycznie kom6rek
organizacyj nych UMLlmiej skich j ednostek organizacyj nych.
4. Wlasciwe merytorycznie kom6rki organizacyjne UML/miejskie jednostki
organizacyjne, 0 kt6rych mowa w ust. 3, podejmuj't niezwlocznie dzialania zmierzaj'tce do
wykorzystania otrzymanych danych, rozpocz~cia lub dokonczenia juz rozpocz~tych proces6w
uzgodnien i sporz'tdzenia, 0 ile zajdzie taka potrzeba, nie p6zniej niz do 18 czerwca 2018 r.,
zaktualizowanych kart analizy merytorycznej propozycji zadan do budzetu obywatelskiego
i przekazania tych kart do Biura.
§ 12. 1. Skany wypelnionych kart analizy, 0 kt6rych to kartach jest mowa w § 9 pkt 3
oraz w § 11 ust. 4, Biuro udost~pnia niezwlocznie pod adresem intemetowym
www.lodz.pllbo. a wykazy propozycji zadan z informacjami 0 rekomendacjach
merytorycznych kom6rek organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi alba miejskich jednostek
organizacyjnych przekazuje do Dorainej Komisji ds. Partycypacji Spolecznej i Budzetu
Obywatelskiego Rady Miejskiej w Lodzi, zwanej dalej Komisj'l:, w celu wydania opinii 0 tym,
kt6re z propozycji zadan maj't zostac poddane pod glosowanie oraz tych, kt6re nie maj't
zostac poddane pod glosowanie wraz z uzasadnieniem.
2. Komisja opiniuje propozycje zadan do budzetu obywatelskiego bior'tc pod uwag~
m.in. takie kryteria jak: celowosc, racjonalnosc i efektywnosc wydatkowania srodk6w na
projekty, a takZe ich zgodnosc ze strategi't rozwoju miasta oraz politykami i programami
miasta, w szczeg6lnosci z programem rewitalizacji obszarowej;
3. Biuro, na podstawie wynik6w pracy Komisji, przygotowuje listy pozytywnie
i negatywnie zaopiniowanych propozycji zadan osiedlowych i ponadosiedlowych
zgloszonych do budzetu obywatelskiego, a nast~pnie niezwlocznie przesyla je
do merytorycznych kom6rek organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi alba miejskich jednostek
organizacyjnych.
4. Adresaci list zadan, 0 kt6rych mowa w ust. 3, ponownie dokonuj't analizy propozycji
zadan zgloszonych do budzetu obywatelskiego pozytywnie zaopiniowanych przez Komisj~
i, jesli jest to zasadne, wskazuj't na ewentualne zagrozenia alba przeszkody w realizacji tych
zadan. Wyniki ponownej analizy wraz z rekomendacjami dla Prezydenta Miasta Lodzi
wspomniani adresaci kieruj't niezwlocznie do Prezydenta Miasta Lodzi za posrednictwem
Biura.
§ 13. 1. Listy zawieraj'tce zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Lodzi propozycje
zadan do budzetu obywatelskiego, zar6wno tych, kt6re zostan't poddane pod glosowanie,
jak i tych, kt6re nie b~d't pod dane pod glosowanie wraz z uzasadnieniem, w podziale na
kategorie, 0 kt6rych mowa w § 2, udost~pnia si~, nie p6zniej niz 14 dni przed rozpocz~ciem
glosowania, na stronie intemetowej Urz~du Miasta Lodzi (www.lodz.pllbo). na tablicy
ogloszen Urz~du Miasta Lodzi oraz przesyla do jednostek pomocniczych Miasta Lodzi osiedli w celu upublicznienia przez nie otrzymanych informacji.

2. Kolejnosc na listach propozycji zadail do budzetu obywatelskiego poddanych pod
glosowanie jest ustalana w oparciu 0 kryterium koszt6w szacunkowych, przy czym przyjmuje
si~ porzqdek rosn'lcy, tj. od propozycji 0 kwotach najnizszych do propozycji 0 kwotach
najwyzszych, a w przypadku propozycji r6wnych kwotowo, wedlug kolejnosci numer6w ID
tych propozycji.
3. Wycofanie propozycji zadail do budzetu obywatelskiego przez ich autor6w moze
nast'lPic najpMniej na 21 dni przed rozpocz~ciem glosowania poprzez przekazanie do Biura
stosownego oswiadczenia, kt6rego nie mozna juz wycofac w p6iniejszych fazach procesu
budzetu obywatelskiego,

Rozdzial4
Zasady wyboru zadan do budietu obywatelskiego
§ 14. Wyboru zadail, sposr6d propozycji zgloszonych do budzetu obywatelskiego
i zakwalifikowanych do glosowania, dokonuj'l mieszkailcy Miasta Lodzi, kt6rzy ukoiiczyli
16lat najpMniej w dniu 7 paidziernika 2018 r. , w glosowaniujawnym.
§ 15. 1. Wyboru zadail, sposr6d propozycj i zgloszonych do budzetu obywatelskiego,
dokonuje si~ na karcie do glosowania w wersji papierowej alba interaktywnej
do glosowania przez internet.
2. Karta do glosowania w wersji papierowej b~dzie dost~pna do pobrania:
1) ze strony internetowej budzetu obywatelskiego (www.lodz.pl/bo) od godziny 0:00
15 wrzesnia 2018 r.;
2) ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi (http:bip.uml.lodz.pl) od
godziny 0:00 15 wrzesnia 2018 r. ;
3) w siedzibie Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Partycypacji Spolecznej
i Kultury Urz~du Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 115, lewa oficyna, I pi~tro, w okresie
od 15 wrzesnia 2018 r. do 30 wrzesnia 2018 r. w godzinach pracy Urz~du Miasta Lodzi;
4) w punktach do glosowania w okresie od 15 do 30 wrzesnia 2018 r., w godzinach pracy tych
punkt6w.
3. Karta do glosowania w wersji interaktywnej b~dzie dost~pna od 15 wrzesnia 2018 r.
do 7 paidziernika 2018 r. w aplikacji wspieraj'lcej budzet obywatelski, wejscie poprzez link
na stronie internetowej www.lodz.pllbo.
§ 16. 1. Dla potrzeb glosowania na zadania do budzetu obywatelskiego wyznacza si~ na
terenie Miasta Lodzi punkty do glosowania.
2. W punktach do glosowania, 0 kt6rych mowa w ust.l, mieszkailcy mog'l otrzymac
karty do glosowania, uzyskac dost~p do list z wykazami propozycji zadail zgloszonych
do budzetu obywatelskiego poddanych pod glosowanie, a takZe zaglosowac na karcie
do glosowania w wersji papierowej alba interaktywnej - do glosowania przez internet.
3. W punkcie do glosowania mieszkaniec moze otrzymac do 5 papierowych kart
do glosowania.
§ 17. List~ punkt6w do glosowania podaje
14 dni przed dat'l rozpocz~cia glosowania.

Sl~

si~

do publicznej wiadomosci na co najmniej

§ 18. Glosowania na propozycje zadail zgloszone do budzetu obywatelskiego dokonuje
poprzez:

1) zlozenie wypelnionej odr~cznie papierowej karty do glosowania w wyznaczonych
punktach do glosowania na terenie Lodzi;
2) wypelnienie interaktywnej karty do glosowania oraz wpisanie kodu weryfikacyjnego
otrzymanego poprzez SMS na podany przez siebie numer telefonu kom6rkowego,
przy czym na wpisany w aplikacji do glosowania numer telefonu kom6rkowego moma
otrzymac do pi~ciu kod6w weryfikacyjnych dla os6b glosuj(l.cych na zadania osiedlowe
i do pi~ciu kod6w weryfikacyjnych dla os6b glosuj(l.cych na zadania ponadosiedlowe.
§ 19. 1. Glosowanie na kartach papierowych rozpoczyna si~ 15 wrzesnia 2018 r. 0 godz.
10:00, a konczy 30 wrzesnia 2018 r. 0 godz. 18:00 i odbywa si~ w godzinach podanych
w ogloszeniu 0 lokalizacji pUnkt6w do glosowania.
2. Glosowanie przez internet rozpoczyna si~ 15 wrzesnia 2018 r. 0 godz. 0:00, a konczy
7 paidziernika 2018 r. 0 godz. 24:00.

§ 20. Na karcie do glosowania kaida osoba b~d(l.ca mieszkancem Lodzi, kt6ra
ukonczyla 16 lat, dokonuje wyborn maksymalnie pi~ciu propozycji zadail osiedlowych z listy
pozytywnie zweryfikowanych propozycji zgloszonych w jednym, wybranym przez siebie
osiedlu oraz maksymalnie pi~ciu propozycji zadail ponadosiedlowych wybranych z listy
pozytywnie zweryfikowanych propozycji zgloszonych na ten rodzaj zadail do budzetu
obywatelskiego.
§ 21. 1. Ustalenie wynik6w glosowania polega na zsumowaniu waznle oddanych
glos6w na kaid(l. z propozycji zadail zgloszonych do budZetu obywatelskiego poddanych pod
glosowanie, oddzielnie dla zadail osiedlowych w kaidym rejonie Lodzi i zadail
ponadosiedlowych oraz sporz(l.dzeniu list z wynikami, odr~bnych dla kazdego z podanych
rodzaj6w zadail, z zastrzezeniem ust. 2.
2. W przypadku uzyskania r6wnej ilosci glos6w przez propozycje dw6ch alba wi~cej
zadail, 0 kolejnosci na liscie decyduje losowanie, kt6re przeprowadza Miejski Zesp61
ds. Konsuitacji, z zastrzezeniem ust. 3.
3. W przypadku, gdy propozycje zadail, 0 kt6rych mowa w ust. 2, nie zostaly
rekomendowane do realizacji, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 22, losowania nie stosuje
si~, uznaj(l.c te propozycje za r6wnorz~dne.
§ 22. 1. Rekomendowane do realizacji S(l. te propozycje zadail z list, 0 kt6rych mowa
w § 21 ust. 1, kt6re uzyskaly najwi~ksz(l. liczb~ glos6w, z zastrzezeniami okreSlonymi
w ust. 2-6, ai do wyczerpania srodk6w w budzecie obywatelskim przewidzianych dla zadail
na danym osiedlu i dla zadail ponadosiedlowych.
2. W przypadku, w kt6rym nie wystarcza srodk6w na realizacj~ propozycji kolejnego
zadania z list, 0 kt6rych mowa w ust. 1, zostaje uwzgl~dniona pierwsza z propozycji zadan
z dalszych miejsc na listach, kt6rej szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia kwoty
srodk6w przewidzianej dla zadail na danym osiedlu alba dla zadail ponadosiedlowych
z zastrzezeniami z ust. 3-5.
3. Jesli po przeprowadzeniu post~powania okreslonego w ust. 1 i 2, na listach,
o kt6rych mowa w § 21 ust. 1, wsr6d propozycji zadan rekomendowanych do realizacji
znajd(l. si~ zadania 0 charakterze inwestycyjnym lub remontowym lub zakup6w (innych niz
zakup uslug), dotycz(l.ce tej samej lokalizacji, to rekomendacj~, z zastrzezeniem ust. 4,
zachowuje propozycja tylko tego zadania, kt6ra otrzymala najwi~ksz(l. liczb~ glos6w,
pozostale propozycje trac(l. rekomendacj~ , a srodki przewidziane dla nich S(l. rozdzielane
w spos6b okreslony w ust. 1-5.

4. lesli wsr6d propozycji zadan rekomendowanych do realizacji, 0 kt6rych mowa
w ust. 3, b~det propozycje zadan osiedlowych i ponadosiedlowych, to rekomendacj~
zachowuje jedynie propozycja zadania osiedlowego z najwi~kszetliczbet glos6w.
5. Srodki przeznaczone w budzecie obywatelskim na zadania osiedlowe,
niewykorzystane mimo zrealizowania dyspozycji, 0 kt6rych mowa w ust. 1-4
alba niewykorzystane ze wzgl~du na niewystarczajetcet liczb~lbrak zlozonych propozycji
zadan w danym osiedlu, powi~kszajet kwot~ srodk6w przeznaczonych na propozycje zadan
ponadosiedlowych.
6. W przypadku powzi~cia wiadomosci - w okresie po sporzetdzeniu list pozytywnie
zweryfikowanych propozycji zadan, a przed ustaleniem wynik6w glosowania - 0 nowych,
uzasadnionych okolicznosciach uniemozliwiajetcych realizacj~ kt6regos z zadan z tych list,
zadanie to nie b~dzie uwzgl~dnione w ustalaniu wynik6w glosowania.

RozdzialS
Dzialania informacyjno-edukacyjne i promocyjne w procesie wdrazania
budzetu obywatelskiego
§ 23 . 1. W trakcie realizacji budzetu obywatelskiego prowadzone Set dzialania
informacyjno-edukacyjne i promocyjne podzielona na trzy etapy:
1) przyblizenie mieszkancom zasad budzetu obywatelskiego ze szczeg6lnym uwzgl~dnieniem
zmian w obecnej edycji oraz zach~cenie do skladania propozycji zadan do niego;
2) przedstawienie propozycji zadan zgloszonych do budzetu obywatelskiego i zach~cenie
do wzi~cia udzialu w glosowaniu;
3) upowszechnienie informacji 0 przebiegu i wynikach procesu budzetu obywatelskiego.
2. Informacje na temat prowadzonych dzialan informacyjno-edukacyjnych
i promocyjnych dost~pne Set na stronie intemetowej www.lodz.pllbo.
§ 24. W okresie przewidzianym na zglaszanie propozycji zadan do budzetu
obywatelskiego, zainteresowani mieszkancy moget uzyskac informacje zwietzane z zasadami
i trybem realizacji tego budzetu w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie
Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz~du Miasta Lodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna,
I pi~tro
oraz
w
punktach
informacyjnych
prowadzonych
przez
Oddzial
ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obslugi Mieszkanc6w w Wydziale Zarzetdzania Kontaktami
z Mieszkancami w Departamencie Obslugi i Administracji Urz~du Miasta Lodzi.

Rozdzial6
Realizacja zadan i ewaluacja procesu wdrai:ania budzetu obywatelskiego
§ 25. 1. Zadania wybrane w glosowaniu do budzetu obywatelskiego na dany rok zostajet
rekomendowane do realizacji po uchwaleniu budzetu na ten rok przez Rad~ Miejsket w Lodzi.
2. W przypadku powzi~cia wiadomosci, w okresie od ustalenia wynik6w glosowania do
dnia 31 marca 2019 r. , 0 nowych, uzasadnionych okolicznosciach uniemozliwiajetcych
realizacj~ zadania, znajdujetcego si~ wsr6d tych, 0 kt6rych jest mowa w ust.1 , odst~puje si~ od
realizacji tego zadania.
3. Kwot~ srodk6w, kt6ra pozostanie niewykorzystana w zwietzku z odstcwieniem
od realizacji zadania w danym osiedlu, przeznacza si~ na dodatkowe rekomendowane do
realizacji zadania z tego osiedla, natomiast kwot~ srodk6w, kt6ra pozostanie niewykorzystana
w zwietzku z odstcwieniem od realizacji zadania ponadosiedlowego, przeznacza si~ na
dodatkowe rekomendowane zadania ponadosiedlowe z uwzgl~dnieniem , dodatkowo,
srodk6w, 0 kt6rych mowa w ust. 5, jesli takie b~det.

4. Dodatkowe rekomendowane do realizacji zadania ustala si~ korzystaj<\.c z Ii sty
wynik6w glosowania dla danej kategorii zadan i uwzgl~dniaj<\.c po kolei najwyzej ulokowane
zadania, z pomini~ciem wczesniej rekomendowanych, tak by l<\.czne koszty zadan ustalonych
dla dane go osiedla nie przekroczyly kwoty, 0 kt6rej mowa w ust. 3, natomiast w przypadku
zadan ponadosiedlowych, kwoty, 0 kt6rej mowa w ust. 3, powi~kszonej 0 srodki, 0 kt6rych
mowa w ust. 5.
5. Srodki niewykorzystane na dodatkowo rekomendowane zadania w danym osiedlu s<\.
przekazywane do wykorzystania na dodatkowo rekomendowane zadania ponadosiedlowe.
§ 26. 1. Konsultacje dotycz<\.ce budzetu obywatelskiego maj<\. charakter procesu
cyklicznego, powtarzanego w kolejnych latach.
2. Proces realizacji budzetu obywatelskiego podlega monitoringowi i coroczneJ
ewaluacji, kt6rej wyniki mog<\. bye wykorzystane do wprowadzania zmian maj<\.cych
na wzgl~dzie udoskonalanie procesu realizacji budzetu obywatelskiego.
3. Rekomendacje zmian w procedurze budzetu obywatelskiego dla kolejnych jego
edycji wypracowuje Rada Programowa ds. Budzetu Obywatelskiego.

Zahtcznik Nr 2
do zarz'ldzenia Nrr646NII/18
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia ~~ ~J(jU)~~ 2018 r.

OGLOSZENIE
Prezydent Miasta Lodzi
oglasza przeprowadzenie konsultacji spolecznych
Budietu Obywatelskiego 2018/2019.

d{)tycz~cych

Przedrniotem konsultacji S'l propozycje jednorocznych zadail z zakresu kompetencji
gminy albo powiatu zgloszone przez mieszkailc6w Miasta Lodzi do wydzielonej cz~sci
budzetu miasta na 2019 r. w kwocie 40 000 000 zl, zwanej dalej budzetem obywatelskim.
Celem konsultacji jest:
1) uzyskanie od mieszkailc6w propozycji zadail 0 charakterze osiedlowym i ponadosiedlowym do budzetu obywatelskiego;
2) dokonanie przez mieszkailc6w Lodzi, kt6rzy ukonczyli 16 lat, wyboru zadail
o charakterze osiedlowym i ponadosiedlowym sposr6d pozytywnie zweryfikowanych
propozycji zgloszonych do budzetu obywatelskiego.
Zadania 0 charakterze osiedlowym to takie, kt6re S'l zlokalizowane na terenie
i dotycz'l g16wnie mieszkanc6w jednej z 36 jednostek pomocniczych Miasta Lodzi - osiedli,
zwanych dalej osiedlami, na kt6re skladaj'l si~ (w nawiasach podano jednoliterowy symbol
rejonu i dwuliterowy symbol osiedla; symbole te b~d'l wykorzystane odpowiednio: pierwszy,
na pocz'ltku, a drugi na koncu, w numerach identyfikacyjnych, tzw. ID, zadail osiedlowych):
1) w rejonie Baluty (B):
a) Baluty Centrum (BC),
b) Baluty Doly (BD),
c) Baluty Zachodnie (BZ),
d) lulian6w - Marysin - Rogi (JM),
e) Lagiewniki (LA),
1) Radogoszcz (RA),
g) Teofil6w - Wielkopolska (TW),
h) Wzniesienia L6dzkie (WL);
2) w rejonie G6rna (G):
a) Chojny (CH),
b) Chojny - D'lbrowa (CD),
c) G6rniak (GO),
d) Nad Nerem (NN),
e) Piast6w - Kurak (PK),
1) Rokicie (RO),
g) Ruda (RU),
h) Wiskitno (WI);
3) w rejonie Polesie (P):
a) Karolew - Retkinia Wsch6d (KR),
b) Koziny (KO),
c) Lublinek - Pienista (LP),
d) Montwilla - Mireckiego (MM),

e) Retkinia Zachod - Smulsko (RS),
f) Stare Polesie (SP),
g) Zdrowie - Mania (ZM),
h) Zlotno (ZL);
4) w rejonie Srodmiescie (S):
a) Katedralna (KA),
b) Srodmiescie - Wschod (WS);
5) w rejonie Widzew (W):
a) Andrzejow (AN),
b) Dolina Lodki (DL),
c) Mileszki (MI),
d) Nowosolna (NO),
e) Nr 33 (NR),
f) Olechow - Janow (OJ),
g) Stary Widzew (SW),
h) Stoki - Sikawa - Podgorze (ST),
i) Widzew- Wschod (WW),
j) Zarzew (ZA).
Mapy osiedli oraz wykaz ulic i numerow adresowych osiedli b~d'l dost~pne od dnia
24 stycznia 2018 r. na stronie intemetowej www.lodz.pllbo.
Zadania 0 charakterze ponadosiedlowym (ich numer identyftkacyjny, tzw. ID, b~dzie
zaczynal si~ od symbolu L) to takie, ktore spelniaj'l przynajmniej jeden z ponizszych
warunkow:
• szacunkowe koszty ich realizacji, po weryftkacji merytorycznej , w odniesieniu
do pojedynczego zadania, przekraczaj'l rownowartosc kwoty srodkow przeznaczonych
na zadania osiedlowe,
• dotycz'l mieszkailcow wi~cej niz j ednego osiedla,
• miejsce realizacji zadania nie jest przypisane do jednego osiedla.
Z kwoty 40 000 000 zl na budzet obywatelski, 30010 000 zl przeznacza si~ na zadania
osiedlowe (podzial srodkow na poszczegolne osiedla znajduje si~ w zal'lczniku
do ogloszenia), a 9 990 000 zl na zadania ponadosiedlowe.
Szacunkowe koszty propozycji zadania osiedlowego, po weryftkacji merytorycznej ,
nie mog'lprzekroczyc kwoty srodkow przewidzianych dla dane go osiedla.
Szacunkowe koszty propozycji zgloszonego zadania ponadosiedlowego, po weryftkacji
merytorycznej , nie mog'l przekroczyc kwoty 1 998000 zl, tj. rownowartosci 20% srodkow
przewidzianych na zadania ponadosiedlowe.
Konsultacje dotycz'lce budzetu obywatelskiego zostan'l przeprowadzone w dwoch
etapach:
1) w pierwszym, od 12 lutego 2018 r. od godziny 8:00 do 12 marca 2018 r. do godz. 16:00
b~dzie mozna zglaszac propozycje zadail do budzetu obywatelskiego z wykorzystaniem
formularza zgloszeniowego;
2) w drugim, od 15 wrzesnia 2018 r. od godz. 10:00 do 30 wrzesnia 2018 r. do godz. 18:00 w przypadku glosowania na kartach papierowych, a od 15 wrzesnia 2018 r. godz. 0:00
do 7 paZdziemika 2018 r. do godz. 24:00 - w przypadku glosowania przez internet, b~dzie
mozna dokonac wyboru sposrod pozytywnie zweryftkowanych propozycji zadail
zgloszonych do budzetu obywatelskiego - maksymalnie pi~ciu zadail osiedlowych
z jednego, dowolnie wybranego osiedla lub maksymalnie pi~ciu zadail ponadosiedlowych.

Propozycje zadan osiedlowych i ponadosiedlowych do budzetu obywatelskiego,
mieszkancy Miasta Lodzi skladaj'l na formularzu zgloszeniowym, kt6ry b~dzie dost~pny:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pID,
• na stronie internetowej Urz~du Miasta Lodzi (www.lodz.pllbo).
• w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Partycypacji Spolecznej
i Kultury Urz~du Miasta Lodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, II pi~tro ,
• w punktach informacyjnych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obslugi
Mieszkanc6w w Wydziale Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie
Obslugi i Administracji Urz~du Miasta Lodzi w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47,
al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Pilsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110,
ul. Piotrkowska 153.
Wypelnione formularze zgloszeniowe z propozycjami zadan do budzetu obywatelskiego
mozna przekazae w godzinach pracy Urz~du Miasta Lodzi do punkt6w informacyjnokancelaryjnych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obslugi Mieszkanc6w w
Wydziale Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Obslugi
i Administracji Urz~du Miasta Lodzi w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47,
al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Pilsudskiego 100, ul. Piotrkowska 104,
ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153, ul. Piotrkowska 175, ul. Sienkiewicza 5 oraz drog'l
korespondencyjn'l na adres: Kancelaria Urz~du Miasta Lodzi, 90-926 L6dz,
ul. Piotrkowska 104 oraz mailowo na adres projekt.bo@uml.lodz.pl.
Karta do glosowania w wersji papierowej b~dzie dost~pna do pobrania:
1) ze strony internetowej budzetu obywatelskiego (www.lodz.pllbo) od godziny 0:00
15 wrzesnia 2018 r.;
2) ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi (http:bip.uml.lodz.pl) od
godziny 0:00 15 wrzesnia 2018 r.;
3) w siedzibie Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Partycypacji Spolecznej
i Kultury Urz~du Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 115, lewa oficyna, I pi~tro, w okresie
od 15 wrzesnia 2018 r. do 30 wrzesnia 2018 r. w godzinach pracy Urz~du Miasta Lodzi;
4) w punktach do glosowania w okresie od 15 do 30 wrzesnia 2018 r. , w godzinach pracy tych
punkt6w.
Karta do glosowania w wersji interaktywnej w aplikacji wspieraj'lcej budzet
obywatelski, b~dzie dost~pna na stronie internetowej www.lodz.pllbo od godziny 0:00
15 wrzesnia 2018 r. do godziny 24:00 7 paidziernika 2018 r.
W glosowaniu, w okresie od 15 wrzesnia do 30 wrzesnia 2018 r. do godz. 18:00
w przypadku glosowania w punktach do glosowania, a w okresie od 15 wrzesnia 2018 r.
godz. 0:00 do 7 paidziernika 2018 r. godz. 24:00 w przypadku glosowania przez internet,
mog'l brae udzial mieszkancy Miasta Lodzi, kt6rzy ukonczyli 16 lat najp6Zniej 7 paidziernika
2018 r., poprzez:
• zlozenie wypelnionych odr~cznie papierowych kart do glosowania w wyznaczonych
punktach do glosowania, kt6rych lista zostanie opublikowana w odr~bnym ogloszeniu
do dnia 31 sierpnia 2018 r. ,
• wypelnienie interaktywnych kart do glosowania w aplikacji wspieraj'lcej budzet
obywatelski dost~pnej na stronie internetowej www.lodz.pllbo.
Wypelnienie interaktywnej karty do glosowania obejmuje w szczeg61nosci wpisanie
kodu weryfikacyjnego otrzymanego poprzez SMS na podany przez siebie numer telefonu
kom6rkowego, przy czym na wpisany w aplikacji do glosowania numer telefonu
kom6rkowego mozna otrzymae do pi~ciu kod6w weryfikacyjnych dla zadan osiedlowych
i do pi~ciu kod6w weryfikacyjnych dla zadan ponadosiedlowych.

W czasie trwania konsultacji czynne jest forum
htlp:llforum.samorzad.lodz.pl.

intemetowe pod adresem

W okresie przewidzianym na zglaszanie propozycji zadan do budzetu obywatelskiego,
tj . od 12 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r., zainteresowani mieszkancy moget uzyskae
infonnacje zwi'lZane z zasadami i trybem realizacji tego budzetu w Biurze ds. Partycypacji
Spolecznej w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz~du Miasta Lodzi,
ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, I pi~tro , oraz w punktach infonnacyjnych prowadzonych
przez Oddzial ds. Infonnacyjno-Kancelaryjnej Obslugi Mieszkancow w Wydziale
Zarzetdzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Obslugi i Administracji Urz~du
Miasta Lodzi, w godzinach ich pracy.
Uwaga!
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do propozycji zadan mozliwych
do realizacji w cictgu jednego roku budzetowego, nalezetcych do kompetencji gminy
albo powiatu. W przypadku zadan, ktore wymagajetlokalizacji na okreslonym terenie, musi
on stanowie teren, na ktorym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowae srodki publiczne na
te zadania z zastrzezeniami podanymi ponizej.
Z budzetu obywatelskiego nie Set w szczegolnosci finansowane zadania, ktore majet bye
realizowane:
1) na terenach oddanych w dzierzaw~ , najem, uzyczenie;
2) na terenach stanowietcych wlasnose Skarbu Panstwa;
3) na dzialkach 0 nieuregulowanym stanie prawnym;
4) na terenach b~detcych w dyspozycji podmiotow, ktorym Miasto, zgodnie zapisami prawa
powszechnie obowietzujetcego nie moze przekazae srodkow na dany cel;
5) na terenach obj~tych planami inwestycyjnymi, planami zbycia dzialki, programami czy
politykami Miasta, zwlaszcza Gminnym Programem Rewitalizacji i Rewitalizacjet
Obszarowl:l, 0 ile realizacja zadan prowadzilaby do kolizji z celami, zamierzeniami czy
dzialaniami okreslonymi w tych dokumentach betdz w Strategii Zintegrowanego Rozwoju
Miasta Lodzi 2020+.
Wyletczenia okreslone w pkt 2 i 3 nie dotyczet drog publicznych dla ktorych zarzetdcet
jest Prezydent Miasta Lodzi.
Wyletczone ze zglaszania do budzetu obywatelskiego Set ponadto propozycje zadan
dotyczetce:
1) kolejnych stacji roweru miejskiego;
2) przeprowadzania sond, ankiet, konsultacji;
3) budowy pomnikow upami~tniajetcych osoby lub wydarzenia w przestrzeni miejskiej.
Nie

b~d~ uwzgl~dnione:

1) propozycje zadan:
- przekazane w innej fonnie niz na fonnularzu zgloszeniowym,
- zlozone na fonnularzu zgloszeniowym, z datet wplywu przed dniem 12 lute go 2018 r.
albo po godz. 16:00 w dniu 12 marca 2018 r. (za wyjettkiem nadeslanych poczut wowczas decyduje data stempla pocztowego),
- przekazane na nieaktualnym formularzu albo fonnularzu niewlasciwie lub niekompletnie
wypelnionym i nieuzupelnionym mimo wezwania do tego,
- przeslane mailowo z datet wplywu przed godz. 8:00 dnia 12 lutego 2018 r. albo po godz.
16:00 w dniu 12 marca 2018 r.

2) karty do glosowania w wersji papierowej:
- przekazane w innej formie niz okreslonej we wzorze karty do glosowania,
- z dat't wplywu przed dniem 15 wrzesnia 2018 r. albo po godz. 18:00 w dniu
30 wrzesnia 2018 r. ,
- zawieraj'tce bl~dy lub naruszaj'tce zasady podane na kartach do glosowania.

Zal. do ogloszenia

Podzial srodk6w z budzetu obywatelskiego
Rejon

Baluty

Nazwa osiedla

Polesie

Widzew

Liczba mieszkancow
Kwota dla osiedla = kwota
w poszczegolnych
bazowa 200 tys. zI + kwota
osiedlach wIg stanu zalezna od Iiczby mieszkancow
na 30.06.2017 r.
(w zaokr~gleniu do 10 tys. zI)
45929

1 830000

Baruty Doly
Baluty Zachodnie
Julian6w-Marysin-Rogi

41289

1660000

6936

450000

II 637

610000

1689

260000

Radogoszcz

31 033

1 300000

Teofil6w-Wielkopolska

44161

1 770000

Wzniesien L6dzkich
Chojny

I 318

250000

32222

1 340000

Chojny-D1tbrowa

48 166

1910000

G6rniak
Nad Nerem

18385

850000

1088

240000

Piast6w-Kurak
Rokicie

19938

910000

16942

800000

Ruda
Wiskitno

11 343

600000

3367

320000

Karolew-Retkinia Wsch6d
Koziny

36925

1 510000

10265

560000

5294

390000

Lublinek-Pienista
MontwiHa-Mireckiego

Sr6dmiescie

osiedla

Baluty Centrum

Lagiewniki

G6rna

mi~dzy

1646

260000

Retkinia Zach6d-Smulsko

26534

I 140000

Stare Polesie

33843

1400000

Zdrowie-Mania

3074

310000

Zlotno
Katedralna
Sr6dmiescie-W sch6d
Andrzej6w
Dolina L6dki

7764

480000

37598

1 530000

18 164

840000

5584

400000

2 127

280000

1870

270000

3947

340000

828

230000

Mileszki
Nowosolna
Nr 33
Olech6w-Jan6w

20879

940000

Stary Widzew
Stoki-S ikawa-Podg6rze

21948

980000

10681

580000

Widzew Wsch6d

38195

I 550000

20303
642912

920000
30010000

Zarzew

Suma koncowa

Zahtcznik N r 3
do zarz'ldzenia Nrr~6' NUll 8
Prezydenta Miasta Lodzi

zdniafllr 5"lj6Ul~ 2018r.
BUDZET

FORMULARZ ZGt.OSZENIOWY

OBYWATELSKI

PROPOZYCJI ZADANIA
DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018/2019

Numer identyfikacyjny zadania,

tzw. ID
(wypelnia Biuro ds. Partycypacji Spolecznej)

1. TYTUL ZADANIA

(do j 5 wyrazow)

2. LOKALIZACJA ZADANIA,
tj. wskazanie konkretnego miejsca: ulicy z numerem albo przynajmniej rejonu ulic, terenu instytucji albo placowki, parku
(informacje zwiqzane z danq lokalizacjq moina sprawdzic na mapce dostwnej przez link na stronie www.lod::.pll ho)

2a. NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK (wypeinienie punktu niejest konieczne)

3. RODZAJ ZGLASZANEGO ZADANIA

D
D

PONADOSIEDLOWE
OSIEDLOWE

(wpisz poniiej nazwft osiedla)

(w przypadku braku oSiedla, jego nazw~ uzupeinia Biuro ds. Partycypacji Spolecznej)

4. KROTKI OPIS ZADANIA WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKLADOWYMI
np. ile lawek, ile ijakich drzew ma zoslac uwzgl~dnione (do 60 wyrazow)

5. SZACUNKOWE KOSZTY BRUTTO ZADANIA
SKLADOWE CZF;SCI ZADANIA

KOSZTY SZACUNKOWE

1.

zl

2.

zl

3.

zl

4.

zl

5.

zl
LJ\CZNIE:

6. OPIS SZCZEGOLOWY ZADANIA (wypelnienie punk/II niejes/ obowiqzkowe)

W przypadku braku miejsca,

prosz~

dolqczyc dodatkowq kartk~ z dokoilczeniem opisu.

zl

7. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA

8. INFORMACJA 0 ZASADACH DOSTF;PNOSCI PROPONOWANEGO ZADANIA
(naleZy podac, jesli dotyczy, dla kogo, IV jakich godzinach, dniach tygodnia czy miesiqcajest dostlWne, czy korzystanie rna charakter
odplatnylnieodplatny itp.)

9. ODBIORCYIBENEFICJENCI PROPONOWANEGO ZADANIA

D dzieci
D inn ijacy?

D

mlodziez

D

dorosli

D

seniorzy

D

rodziny

UW AGA : PROSIMY 0 WYDRUKOW ANIE PUNKTOW 10 i 11 NA ODR.F;BNEJ STRONIE
10. AUTORZY PROPOZYCJI ZADANIA I KONTAKT DO NICH
(informacje sq do wiadomosci tylko UML)

DANE DO KONTAKTU

IMIF; I NAZWISKO

PODPIS*

e-mail:

1.

nr tel.:

2.

II I II I II I

e-mai l:

nr tel.:

I I I I I I I I I

* Potwierdzaja..c swoim podpisem prawdziwosc moich danych osobowych :
I) wyratam r6wnoczesnie, stosownie do zapis6w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922), zgod~ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb~dnych do wdroienia Budietu
Obywatelskiego 2018/2019; wiem, ie podanie danych jest dobrowolne oraz ie mam prawo kontroli przetwarzania
danych, kt6re mnie dotycli\, prawo dost~pu do tresci swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych
osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi z siedziba.. w Lodzi, ul. Piotrkowska 104,
2) oswiadczam zarazem, ze jestem mieszkancem Lodzi.

11. LISTA MIESZKANCOW MIASTA LODZI POPIERAJl\CYCH PROPOZYCn.:
ZADANIA DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018/2019 (innych n iz a utorzy zadan ia) :
Wpisuja..c

si~

na

list~

wyraiam r6wnoczesnie

zgod~

na:

I) przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb~dnych do wdroienia Budietu Obywatelskiego
2018/2019, zgodnie z ustawa..z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20 16 r. poz. 922); wiem,
ie podanie danych jest dobrowolne oraz ie mam prawo kontroli przetwarzania danych, kt6re mnie dotyczl\, prawo
dost~pu do tresci swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi
z siedziba.. w Lodzi, ul. Piotrkowska 104,
2) ewentualna.. modyfikacj~, la..czenie z innymi zadaniami albo wycofanie niniejszej propozycji przezjej autor6w.

TYTUL ZADANIA

LP.

1
2

3
4

5
6

7
8
9

10

11

IMIE I NAZWISKO

PODPIS*

12

13

14
15

* Podpisuj'tc si~ oswiadczam zarazem, ze jestem mieszkancem Lodzi.

Zahtcznik Nr 4
do zarz'tdzenia Nr r6lt6 NII/18
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia2~ S1'1~t..I1.~ 2018 r.

Regulamin pracy Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji
§ 1. 1. Miejski Zesp61 ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, obraduje na
posiedzeniach zwolywanych przez przewodnicz'tcego.
2. W przypadku nieobecnosci przewodnicz'tcego Zespolu, posiedzeniu przewodniczy
wskazany przez przewodnicz'tcego czlonek Zespolu.
3. Zesp61 podejmuje decyzje w formie uchwal w glosowaniu jawnym, zwykl't
wi~kszosci't glos6w, w obecnosci co najmniej polowy jego skladu.
4. Przewodnicz'tcy Zespolu moze zaprosie do udzialu w posiedzeniu, z glosem
doradczym, osoby, kt6rych wiedza lub doswiadczenie mog't bye pomocne przy
podejmowaniu decyzji przez Zesp61.
5. W przypadku r6wnej liczby glos6w "za" i "przeciw" rozstrzyga glos
przewodnicz'tcego Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci - glos przewodnicz'tcego
posiedzenia.
6. Z posiedzenia Zespolu sporz'tdza si~ protok61, kt6ry podpisuje przewodnicz'tcy
Zespolu, a w przypadkujego nieobecnosci - przewodnicz'tcy posiedzenia.
§ 2. Do zadail Zespolu nalezy w szczeg6lnosci:
1) wsparcie realizatora w przeprowadzeniu konsultacji;
2) analiza i akceptacja projektu raportu z konsultacji przedlozonego przez realizatora
konsultacji.
§ 3. Przewodnicz'tcy Zespolu, niezwlocznie po zrealizowaniu zadail, 0 kt6rych mowa
w § 2 ,przekazuje projekt raportu z konsultacji Prezydentowi Miasta Lodzi do zatwierdzenia.

Zalq.cznik N r 5
do zarzetdzenia Nr 1646 NIl/18
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 2ft S-l~L~uu 2018 r.

Wzor

dotycz~cych

Raport z konsultacji
Budietu Obywatelskiego 2018/2019

1. Zestawienie propOZYCJl zadan osiedlowych i ponadosiedlowych zgloszony.ch
przez mieszkanc6w Miasta Lodzi do Budzetu Obywatelskiego 2018/2019
wraz z informa.cjet 0 wyniku analizy propozycji i uzasadnieniem w przypadku weryfikacji
negatywnej.

2. Wyniki glosowania na zadania osiedlowe i ponadosiedlowe do Budzetu Obywatelskiego
2018/2019.

3. Podsumowanie wynik6w konsultacji.

4. Stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie wynik6w konsultacji.

Zahtcznik Nr 6
do zarz'ldzenia Nr~ NIl/18
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia.2~ SiVCLYU'ua.., 2018 r.

RAMOWYHARMONOGRAM
BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018/2019
SKLADANIE WNIOSKOW

od 12lutego 2018 r.
do 12 marca 2018 r.

osobiste (od 800 pierwszego dnia do 1600 ostatniego dnia)
poczt'i (decyduje data stempla pocztowego)
mailem (od 800 pierwszego dnia do 1600 ostatniego dnia)

od 12lutego 2018 r.
do 27 kwietnia 2018 r.

analiza propozycji zadan zgloszonych do budzetu obywatelskiego
przez merytoryczne jednostki

od 14 maja 2018 r.
do 4 czerwca 2018 r.

spotkania osiedlowe z mieszkancami: zbieranie opmu, uwag
i zastrzezen

od 5 czerwca 2018 r.
do 13 lipca 2018 r.

POSIEDZENIA DORAZNEJ KOMISJI DS. PARTCYP ACJI
SPOLECZNEJ I BUDZETU OBYWATELSKIEGO

od 17lipca 2018 r.
do 23 sierpnia 2018 r.

ponowna analiza propozycji zadan zgloszonych do budzetu
obywatelskiego pozytywnie zaopiniowanych przez Dorazn<\.
Komisj~ ds. Partycypacji Spolecznej i Budzetu Obywatelskiego
Rady Miejskiej w Lodzi przez wlasciwe merytorycznie kom6rki
organizacyjne UML alba miejskie jednostki organizacyjne

do 31 sierpnia 2018 r.

ogloszenie:
listy punkt6w do glosowania
list zadan zakwalifikowanych
glosowania

od 15 wrzesnia 2018 r.
do 30 wrzesnia 2018 r.

GLOSOWANIE PAPIEROWE

od 15 wrzesnia 2018 r.
do 7 paidziemika 2018 r.

GLOSOWANIE INTERNETOWE

do 21 paidziemika 2018 r.

OGLOSZENIE WYNIKOW GLOSOW ANIA

do 6 listopada 2018 r.

ogloszenie raportu z konsultacji spolecznych

do 30 listopada 2018 r.

przeprowadzenie ewaluacj i Budzetu Obywatelskiego 2018/2019

do 14 grudnia 2018 r.

ogloszenie wynik6w ewaluacji Budzetu Obywatelskiego 2018/2019

(mozliwosc sluchania posiedzen online)

niezakwalifikowanych

do

