
ZARZ1\DZENIE Nr ~513NIII18 
PREZYDENTA MIAST A LODZI 

z dnia AS paidziernika 2018 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu bud:ietu miasta Lodzi 
na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi 

na lata 2019 - 2040. 

Na podstawie art. 5a ust. I, art. 30 ust. I i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o sarnorz'ldzie gminnym (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), oraz § 7 ust. I pkt I, 
§ 9 i § 13 ust. 7 Regularninu Konsultacji Spolecznych, stanowi'lcego za1'lcznik do 
obwieszczenia Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu 
jednolitego Regularninu Konsultacji Spolecznych, stanowi'lcego za1'lcznik do uchwaly 
Nr LXIV/1357/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie ogloszenia 
tekstujednolitego Regulaminu Konsultacji Spolecznych (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 3478) 

zarzlldzam, co nast~puje: 

§ I. I. Zarz'ldzarn przeprowadzenie z mieszkancarni miasta Lodzi konsultacji 
spolecznych, zwanych dalej konsultacjarni, w okresie od dnia 24 listopada 2018 r. do dnia 
271istopada 2018 r. 

2. Przedmiotem konsultacji S'l projekt budzetu miasta Lodzi na 2019 rok 
oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2019-2040, zwane dalej 
Projektarni. 

3. Konsultacje maj'l na celu zebranie od mieszkancow miasta Lodzi propozycji 
i opinii do przedmiotu konsultacj i, ktore zostan'l wykorzystane w dalszych etapach pracy 
nad Projektarni. 

4. Projekty udostypnione byd'l od dnia 16 listopada 2018 r: 
I) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym 

http://bip.uml.1odz.pll; 
2) na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem: www.1odz.pl; 
3) w Wydziale Budzetu w Oepartarnencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi, 

ul. Sienkiewicza 5, pok. 114, 117 i 129, w godzinach pracy Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, ktorego tresc stanowi za1'lcznik 
Nr I do zarz'ldzenia, bydzie zarnieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta 
Lodzi pod adresem intemetowym http://bip.uml.1odz.pl/, na stronie intemetowej Urzydu 
Miasta Lodzi pod adresem www.1odz.plina tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi, nie 
poiniej niz w dniu 16 listopada 2018 r. 

§ 3. Konsultacje prowadzone byd'l w formie: 
1) otwartego spotkania z mieszkancarni miasta Lodzi, umozliwiaj'lcego wyrai:anie opinii 

oraz skladanie propozycji i opinii do protokolu; spotkanie odbydzie siy w dniu 
26 listopada 2018 r. w budynku Urzydu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 104, w Ouzej Sali 
Obrad w godz. 17°°_19°°; 

2) zbierania propozycji i opinii na pismie, w tym drog'l elektroniczn'l, na formularzu 
konsultacyjnym, stanowi'lcym za1'lcznik Nr 2 do zarz'ldzenia. 

§ 4. W okresie od rozpoczycia do zakonczenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne 
pod adresem intemetowym http://www.forum.sarnorzad.1odz.pl. 



§ 5. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, 0 ktorych mowa w § I, powolujy Miejski 
Zespol ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, w skladzie: 
I) Przewodniczllcy - Dyrektor Wydzialu Budzetu w Departamencie Finansow 

2- 6) Czlonkowie: 
Publicznych Urzydu Miasta Lodzi; 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji 
w Departamencie Partycypacj i Spolecznej 
Urzydu Miasta Lodzi; 

Spolecznej 
i Kultury 

Dyrektor Biura Promocji, Komunikacji Spolecznej 
i Turystyki w Departamencie Partycypacj i Spolecznej 
i Kultury Urzydu Miasta Lodzi; 
pracownik Oddzialu ds. Konsultacji Spolecznych 
w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie 
Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi; 
pracownik Wydzialu Budzetu w Departamencie Finansow 
Publicznych Urzydu Miasta Lodzi. 

2. W przypadku braku mozliwosci uczestniczenia w pracach Zespolu 
przewodniczllcego lub czlonka Zespolu, zastypujll ich wskazane przez nich osoby. 

§ 6. Tryb pracy Zespolu, 0 ktorym mowa w § 5 ust. 1, okresla regulamin stanowillcy 
zalllcznik Nr 3 do zarzlldzenia. 

§ 7. Ustalam wzor raportu z konsultacji przeprowadzonych z mieszkancami miasta 
Lodzi, stanowillcy za11lcznik Nr 4 do zarzlldzenia. 

§ 8. Obslugy organizacyjno-technicznll Zespolu zapewnIaJ!! Wydzial Budzetu 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi i Biuro ds. Partycypacji 
Spolecznej w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 9. Wykonanie zarzlldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Budzetu 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 10. Nadzor nad wykonaniem zarzlldzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Lodzi. 

§ 11. Zarzlldzenie 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. 

§ 12. Zarzlldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

\ 
Hanna ZDANOWSKA 



OGLOSZENIE 

Prezydent Miasta Lodzi 

Zal'!cznik Nr 1 
do zarz,!dzenia Nr 9SBNIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia AS paidziemika 2018 r. 

oglasza przeprowadzenie konsuItacji spolecznych projektu budzetu miasta Lodzi 
na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi 

na lata 2019-2040 

Przedmiotem konsultacji z mieszkaitcami Lodzi s,! projekt budzetu miasta Lodzi 
na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2019-2040, 
zwane dalej Projektami. 

Konsultacje maj,! na celu zebranie od mieszkaitcow miasta Lodzi propozycji i opinii 
do przedmiotu konsultacji, ktore zostan,! wykorzystane w dalszych etapach pracy 
nad Projektami. 

Konsultacje przeprowadzone b~d,! w okresie od dnia 24 listopada 2018 r. do dnia 
27listopada 2018 r. w formie: 

1) otwartego spotkania z mieszkaitcami miasta Lodzi, umozliwiaj,!cego uzyskanie informacji 
o Projektach, jak rowniez wyrazenie opinii oraz skladanie propozycji i opinii do 
protokolu; spotkanie odb~dzie si~ w dniu 26 listopada 2018 r. w budynku Urz~du Miasta 
Lodzi, ul. Piotrkowska 104, w Duzej Sali Obrad w godz. 17°°_19°°; 

2) zbierania propozycji i opinii na pismie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, 
ktory mozna przekazac: 
a) drog,! elektroniczn,! na adres budzetkonsultacjelaluml.lodz.pl, 
b) drog,! korespondencyjn,! na adres: Wydzial Budzetu w Departamencie Finansow 

Publicznych Urz~du Miasta Lodzi, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Lodz, 
c) bezposrednio do sekretariatu Wydzialu Budzetu w Departamencie Finansow 

Publicznych Urz~du Miasta Lodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 107, w godzinach pracy 
Urz~du Miasta Lodzi. 

Formularz konsultacyjny bydzie dost~pny do pobrania: 
I) w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi pod adresem intemetowym 

http://bip.uml.lodz. P 11; 
2) na stronie intemetowej Urzt;du Miasta Lodzi pod adresem www.lodz.pl; 
3) w sekretariacie Wydzialu Budzetu w Departamencie Finansow Publicznych Urz~du 

Miasta Lodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 107, w godzinach pracy Urzt;du Miasta Lodzi. 

Projekty udost~pnione b~d,!: 

I) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.p1l; 
2) na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem www.lodz.pl; 
3) w Wydziale Budzetu w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi, 

ul. Sienkiewicza 5, pok. 114, 117 i 129, w godzinach pracy Urz~du Miasta Lodzi. 

W okresie od rozpoczycia do zakoitczenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne 
pod adresem intemetowym http://www.forum.samorzad.lodz.pl. 



Uwaga: 

Zakres negocjowalny konsultacji obejmuje zadania ujyte w projekcie budzetu miasta Lodzi na 
2019 rok oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2019-2040, 
z wyl~czeniem zadan, kt6re s~ lub byd~ realizowane na podstawie zawartych um6w lub 
zatwierdzonych projekt6w, zadan, kt6re zostaly ujyte w projekcie budzetu miasta Lodzi 
w ramach budzetu obywatelskiego oraz zadan ujytych w ramach konsultacji priorytet6w 
budzetu na 2019 rok. 

Propozycje i opinie: 
1) z dat~ wplywu przed dniem 24listopada 2018 r. i po dniu 27listopada 2018 r.; 
2) przeslane w innej formie niz na formularzu konsultacji (za wyj~tkiem propozycji 

i opinii zgloszonych do protokolu w trakcie otwartego spotkania); 
nie b~d~ rozpatrywane. 



1. 

Zalqcznik Nr 2 
do zarzqdzenia Nr 9Sf3 NIl/I 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia If{ pazdziernika 2018 r. 

Formularz konsultacji spolecznych projektu bud:i:etu miasta Lodzi na 2019 rok 
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2019-2040. 

Lp. Propozycje do projektu bud:i:etu miasta Uzasadnienie 

I. 

2. 

Lodzi na 2019 rok oraz projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2019-2040 
(z ewentualnym podaniem numeru 
strony dokumentu, ktorej dotyczy 

propozyc.ja) 

Opinia dotycZllca projektu bud:i:etu miasta Lodzi na 2019 rok oraz projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2040 

3. lnne propozycje i opinie do przedmiotu konsultacji. 

Dzi<;kujemy za wzi<;cie udzialu w konsultacjach spolecznych. 



Zal,!cznik Nr 3 
do zarz,!dzenia Nr 9573 NII!18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia (8 paidziemika 2018 r. 

Regulamin pracy Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji. 

§ I. I. Miejski Zespol ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, obraduje 
na posiedzeniach zwolywanych przez przewodnicz,!cego Zespolu. 

2. W przypadku nieobecnosci przewodnicz,!cego Zespolu, posiedzeniu przewodniczy 
wskazany przez przewodnicz,!cego czlonek Zespolu. 

3. Zespol podejmuje decyzje w formie uchwal w glosowaniu jawnym, zwykl,! 
wiykszosci,! glosow, w obecnosci co najmniej polowy jego skladu. 

4. W przypadku rownej liczby glosow "za" i "przeciw" rozstrzyga glos 
przewodnicz'!cego Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci glos przewodnicz'!cego 
posiedzenia. 

5. Z posiedzenia Zespolu sporz'!dza siy protokol, ktory podpisuje przewodnicz'!cy 
Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci - przewodnicz'!cy posiedzenia. 

§ 2. Do zadan Zespolu nalezy w szczegolnosci: 
I) wsparcie realizatora w przeprowadzeniu konsultacji; 
2) analiza i akceptacja projektu raportu z konsultacji przedlozonego przez realizatora 

konsultacji. 

§ 3. Przewodnicz,!cy Zespolu, niezwlocznie po zrealizowaniu zadan, 0 ktorych mowa 
w § 2, przekazuje projekt raportu z konsultacji Prezydentowi Miasta Lodzi 
do zatwierdzenia. 



Raport 

Zal~cznik Nr 4 
do zarz~dzenia Nr9513NIIII8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~ pazdziemika 2018 r. 

z konsultacji spolecznych projektu bud:i:etu miasta Lodzi na 2019 rok oraz projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2019-2040. 

1. Zestawienie zgloszonych przez mieszkancow miasta Lodzi propozycji dotyCZllcych 
przedmiotu konsuItacji wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Lodzi do danej 
kategorii propozycji: 

2. Zestawienie zgloszonych przez mieszkancow miasta Lodzi opinii dotyCZllcych 
przedmiotu konsuItacji: 

3. ProtokOl z otwartego spotkania z mieszkancami miasta Lodzi. 

4. Podsumowanie wynikOw konsuItacji: 

5. Stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi do wynikow konsultacji. 


