
ZARZi\DZENIE Nr q'9g0NII118 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia ,,~ marca 2018 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych 
dotycz~cych Budzetu Obywatelskiego 2018/2019. 

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 oraz z 2018 r. poz. 130), § 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. W zarz<tdzeniu Nr 7646NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 24 stycznia 2018 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotycz<tcych Budzetu Obywatelskiego 
2018/2019, wprowadzam nast~puj<tce zmiany: 

1) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1) w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza, 0 kt6rym mowa w § 5, do 

zglaszania propozycji zadaiJ. do budzetu obywatelskiego w okresie od 12 lutego 2018 r. 
od godz. 8:00 do 26 marc a 2018 r. do godz. 16:00;"; 

2) w Zasadach budzetu obywatelskiego w Miescie Lodzi, stanowi<tcych zal<tcznik Nr 1 
do zarz<tdzenia, § 7 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 7. Propozycje zadaiJ. do budzetu obywatelskiego mozna, od 12 lutego do 26 marca 
2018r.: 
1) skladac w punktach informacyjno-kancelaryjnych w Wydziale Zarz<tdzania Kontaktami 

z MieszkaiJ.cami w Departamencie Obslugi i Administracji Urz~du Miasta Lodzi; 
2) przeslac drog<t korespondencyjn<t na adres: Kancelaria Urz~du Miasta Lodzi, 90-926 

L6di, ul Piotrkowska 104 (0 waZnosci przeslanej propozycji zadania decyduje data 
stempla pocztowego ); 

3) przeslac mailowo na adres projekt.bo@uml.lodz.pl."; 

3) zal<tcznik Nr 2 do zarz<tdzenia otrzymuje brzmienie jak w zal<tczniku Nr 1 do niniejszego 
zarz<tdzenia; 

4) zal<tcznik Nr 6 do zarz<tdzenia otrzymuje brzmienie jak w zal<tczniku Nr 2 do niniejszego 
zarz<tdzenia. 



OGLOSZENIE 

Zahtcznik N r I 
do zarzetdzenia Nrq~~ NIIII8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 4~ ('nON ~ ~Ag.J. 

Zaletcznik Nr 2 
do zarzetdzenia Nr 7646NIIII8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 24 stycznia 2018 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza przeprowadzenie konsultacji spolecznych dotycz~cych 

Budzetu Obywatelskiego 2018/2019. 

Przedmiotem konsultacji S'l,. propozycje jednorocznych zadan z zakresu kompetencji 
gminy albo powiatu zgloszone przez mieszkaftcow Miasta Lodzi do wydzielonej cz<tsci 
budzetu miasta na 2019 r. w kwocie 40 000 000 zl, zwanej dalej budzetem obywatelskim. 

Celem konsultacji jest: 
I) uzyskanie od mieszkancow propozycji zadaft 0 charakterze osiedlowym i ponad

osiedlowym do budzetu obywatelskiego; 
2) dokonanie przez mieszkaftcow Lodzi, ktorzy ukonczyli 16 lat, wyboru zadan 

o charakterze osiedlowym i ponadosiedlowym sposrod pozytywnie zweryfikowanych 
propozycji zgloszonych do budzetu obywatelskiego. 

Zadania 0 charakterze osiedlowym to takie, ktore Set zlokalizowane na terenie 
i dotyczet glownie mieszkaftcow jednej z 36 jednostek pomocniczych Miasta Lodzi - osiedli, 
zwanych dalej osiedlami, na ktore skladaj'l,. si<t (w nawiasach podano jednoliterowy symbol 
rejonu i dwuliterowy symbol osiedla; symbole te b<td'l,. wykorzystane odpowiednio: pierwszy, 
na poczettku, a drugi na koncu, w numerach identyfikacyjnych, tzw. ID, zadan osiedlowych): 

1) w rejonie Baluty (B): 
a) Baluty Centrum (BC), 
b) Baluty Doly (BD), 
c) Baluty Zachodnie (BZ), 
d) lulianow - Marysin - Rogi (1M), 
e) Lagiewniki (LA), 
f) Radogoszcz (RA), 
g) Teofi16w - Wielkopolska (TW), 
h) Wzniesienia L6dzkie (WL); 

2) w rejonie G6rna (G): 
a) Chojny (CH), 
b) Chojny - Detbrowa (CD), 
c) G6rniak (GO), 
d) Nad Nerem (NN), 
e) Piastow - 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 - Srnulsko (RS), 
1) Stare Polesie (SP), 
g) Zdrowie - Mania (ZM), 
h) Zlotno (ZL); 

4) w rejonie Sr6drniescie (S): 
a) Katedralna (KA), 
b) Sr6drniescie - Wsch6d (WS); 

5) w rejonie Widzew (W): 
a) Andrzej6w (AN), 
b) DolinaL6dki (DL), 
c) Mileszki (MI), 
d) Nowosolna (NO), 
e) Nr 33 (NR), 
1) 01ech6w - Jan6w (OJ), 
g) Stary Widzew (SW), 
h) Stoki - Sikawa - Podg6rze (ST), 
i) Widzew- Wsch6d (WW), 
j) Zarzew (ZA). 

Mapy osiedli oraz wykaz ulic i nurner6w adresowych osiedli b~d<l dost~pne od dnia 
24 stycznia 2018 r. na stronie internetowej www.lodz.pllbo. 

Zadania 0 charakterze ponadosiedlowyrn (ich nurner identyfikacyjny, tzw. ID, b~dzie 
zaczynal silt od syrnbolu L) to takie, kt6re spelniaj<l przynajrnniej jeden z ponizszych 
warunk6w: 

• szacunkowe koszty ich realizacji, po weryfikacji rnerytorycznej, w odniesieniu 
do pojedynczego zadania, przekraczaj<l r6wnowartosc kwoty srodk6w przeznaczonych 
na zadania osiedlowe, 

• dotycz~ rnieszkanc6w wiltcej niz jednego osiedla, 
• rniejsce realizacji zadania nie jest przypisane do jednego osiedla. 

Z kwoty 40 000 000 zl na budzet obywatelski, 30010 000 zl przeznacza silt na zadania 
osiedlowe (podzial srodk6w na poszczeg61ne osiedla znajduje silt w zal~czniku 

do ogloszenia), a 9 990 000 zl na zadania ponadosiedlowe. 

Szacunkowe koszty propozycji zadania osiedlowego, po weryfikacji rnerytorycznej, 
nie mog~ przekroczyc kwoty srodk6w przewidzianych dla danego osiedla. 

Szacunkowe koszty propozycji zgloszonego zadania ponadosiedlowego, po weryfikacji 
merytorycznej, nie mog<l przekroczyc kwoty 1 998000 zl, tj. r6wnowartosci 20% srodk6w 
przewidzianych na zadania ponadosiedlowe. 

Konsultacje dotycz~ce budzetu obywatelskiego zostan~ przeprowadzone w dw6ch 
etapach: 
1) w pierwszyrn, od 12 lutego 2018 r. od godziny 8:00 do 26 rnarca 2018 r. do godz. 16:00 

bltdzie rnozna zglaszac propozycje zadan do budzetu obywatelskiego z wykorzystaniern 
forrnularza 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 paidziernika 2018 r. do godz. 24:00 - w przypadku glosowania przez internet, bttdzie 
mozna dokonae wyboru sposr6d pozytywnie zweryfikowanych propozycji zadan 
zgloszonych do budzetu obywatelskiego - maksymalnie pittciu zadan osiedlowych 
z jednego, dowolnie wybranego osiedla lub maksymalnie pittciu zadan ponadosiedlowych. 

Propozycje zadan osiedlowych i ponadosiedlowych do budzetu obywatelskiego, 
mieszkancy Miasta Lodzi skladaj£t na formularzu zgloszeniowym, kt6ry bttdzie dostttpny: 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzttdu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pll), 
• na stronie internetowej Urzttdu Miasta Lodzi (www.lodz.pllbo), 
• w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Partycypacji Spolecznej 

i Kultury Urzttdu Miasta Lodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, II pitttro, 
• w punktach informacyjnych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obslugi 

Mieszkanc6w w Wydziale Zarz£tdzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie 
Obslugi i Administracji Urzttdu 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 Urzttdu Miasta Lodzi do punkt6w informacyjno
kancelaryjnych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obslugi Mieszkanc6w 
w Wydziale Zarz£tdzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Obslugi 
1 Administracji UrzttdU Miasta Lodzi w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47, 
al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Pilsudskiego 100, ul. Piotrkowska 104, 
ul. Piotrkowska llO, ul. Piotrkowska 153, ul. Piotrkowska 175, ul. Sienkiewicza 5 oraz drog£t 
korespondencyjn£t na adres: Kancelaria Urzttdu Miasta Lodzi, 90-926 L6dz, 
ul. Piotrkowska lO4 oraz mailowo na adres projekt.bouv,uml.lodz.pl. 

Karta do glosowania w wersji papierowej bttdzie dostttpna 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 Urzttdu 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 Urzttdu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 115, lewa oficyna, I pitttro, w okresie 
od 15 wrzesnia 2018 r. do 30 wrzesnia 2018 r. w godzinach pracy Urzttdu 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£tcej budzet 
obywatelski, bttdzie dostttpna 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£t brae udzial mieszkancy Miasta Lodzi, kt6rzy ukonczyli 16 lat najp6zniej 
7 pazdziernika 2018 r., poprzez: 

• zlozenie wypelnionych odrttcznie papierowych kart do glosowania w wyznaczonych 



punktach do glosowania, ktorych lista zostanie opublikowana w odr~bnym ogloszeniu 
do dnia 31 sierpnia 2018 r., 

• wypelnienie interaktywnych kart do glosowania w aplikacji wspierajetcej budzet 
obywatelski dost~pnej na stronie intemetowej www.lodz.pllbo. 

Wypelnienie interaktywnej karty do glosowania obejmuje w szczegolnosci wpisanie 
kodu weryfikacyjnego otrzymanego poprzez SMS na podany przez siebie numer telefonu 
komorkowego, przy czym na wpisany w aplikacji do glosowania numer telefonu 
komorkowego mozna otrzymac do pi~ciu kodow weryfikacyjnych dla zadait osiedlowych 
i do pi~ciu kodow weryfikacyjnych dla zadait ponadosiedlowych. 

W czasie trwania konsultacji czynne jest forum intemetowe pod adresem 
http://forum.samorzad.lodz.pl. 

W okresie przewidzianym na zglaszanie propozycji zadait do budzetu obywatelskiego, 
tj. od 12 lutego 2018 r. do 26 marc a 2018 r., zainteresowani mieszkancy moget uzyskac 
informacje zwi'tZane 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 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 zadait mozliwych 

do realizacji w cictgu jednego roku budzetowego, nalezetcych do kompetencji gminy 
alba powiatu. W przypadku zadait, ktore wymagajet lokalizacji na okreslonym terenie, musi 
on stanowic teren, na ktorym gmina moze zgodnie z prawem wydatkowac 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 wlasnosc 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 przekazac srodkow na dany cel; 
5) na terenach obj~tych planami inwestycyjnymi, planami zbycia dzialki, programami 

czy politykami Miasta, zwlaszcza Gminnym Programem Rewitalizacji i Rewitalizacjet 
ObszarowCl, 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 bfd~ uwzglfdnione: 

1) propozycje zadan: 
- przekazane w innej forrnie niz na forrnularzu zgloszeniowym, 
- zlozone na forrnularzu zgloszeniowym, z dat'l wplywu przed dniem 12 lutego 2018 r. 

albo po godz. 16:00 w dniu 26 marca 2018 r. (za wyj'ltkiem nadeslanych poczt'l -
wowczas decyduje data stempla pocztowego), 

- przekazane na nieaktualnym forrnularzu albo forrnularzu niewlasciwie lub niekompletnie 
wypelnionym i nieuzupelnionym mimo wezwania do tego, 

- przeslane mailowo z dat'l wplywu przed godz. 8:00 dnia 12 lutego 2018 r. albo po godz. 
16:00 w dniu 26 marca 2018 r. 

2) karty do glosowania w wersji papierowej: 

- przekazane w innej formie niz okreslonej we wzorze karty do glosowania, 
- z dat'l wplywu przed dniem 15 wrzesnia 2018 r. albo po godz. 18:00 w dniu 

30 wrzesnia 2018 r., 
- zawieraj'lce bl~dy lub naruszaj'lce zasady podane na kartach do glosowania. 



Zahtcznik Nr 2 
do zarz'l:dzenia Nr q:gg-o NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 1/2 {Y)M ~ ,Z(){t ., w 

Za1'l:cznik Nr 6 
do zarz'l:dzenia Nr 7646/VIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 24 stycznia 2018 r. 

RAMOWYHARMONOGRAM 
BUDZETU OBYW ATELSKIEGO 2018/2019 

od 12 lutego 2018 r. 
do 26 marca 2018 r. 

od 12 lutego 2018 r. 
do 11 maja2018r. 

od 28 maja 2018 r. 
do 11 czerwca 2018 r. 

od 12 czerwca 2018 r. 
do 21 lipca 2018 r. 

od 25 lipca 2018 r. 
do 23 sierpnia 2018 r. 

do 31 sierpnia 2018 r. 

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

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

do 21 paidziemika 2018 r. 

do 6 listopada 2018 r. 

do 30 listopada 2018 r. 

do 14 grudnia 2018 r. 

SKLADANIE WNIOSKOW 
osobiste (od 800 pierwszego dnia do 1600 ostatniego dnia) 
poczt'l: (decyduje data stempla pocztowego) 
mailem (od 800 pierwszego dnia do 1600 ostatniego dnia) 

analiza propozycji zadan zgloszonych do budzetu obywatelskiego 
przez merytoryczne jednostki 

spotkania osiedlowe z mieszkaitcami: zbieranie opmll, uwag 
i zastrzezen 

POSIEDZENIA DORAZNEJ KOMISJI DS. P ARTCYP ACJI 
SPOLECZNEJ I BUDZETU OBYWATELSKIEGO 
(mozliwosc sluchania posiedzen online) 

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

ogloszenie: listy punkt6w do glosowania oraz list zadan 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do glosowania 

GLOSOWANIE PAPIEROWE 

GLOSOWANIE INTERNET OWE 

OGLOSZENIE WYNIKOW GLOSOWANIA 

ogloszenie raportu z konsultacji spolecznych 

przeprowadzenie ewaluacji Budzetu Obywatelskiego 2018/2019 

ogloszenie wynik6w ewaluacji Budzetu Obywatelskiego 2018/2019 


