
Ustalenia ze spotkania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego 

w dniu 10 listopada 2015 r. 

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Programowej, Pan Grzegorz Justyński, który 

powitał zebranych i przekazał głos Pani Hannie Zdanowskiej, Prezydentowi Miasta Łodzi. 

Pani Prezydent dokonała wprowadzenia w tematykę budżetu obywatelskiego (dalej: BO)  

i roli Rady Programowej, a następnie wręczyła nominacje członkom Rady.  

Z kolei zabrał glos Pan Krzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łodzi odpowiedzialny 

m.in. za sprawy społeczne, który zapewnił o swoim zainteresowaniu i poparciu dla prac Rady. 

Porządek dalszej części spotkania – zaakceptowany jednomyślnie przez zebranych - 

przedstawił Pan Grzegorz Justyński, który omówił także cel powołania Rady i jej zadania. 

W kolejnym punkcie miały miejsce krótkie autoprezentacje członków Rady. 

Przy punkcie dotyczącym zakresu zagadnień, jakimi ma zająć się Rada rozgorzała dyskusja. 

Główne poruszone kwestie dotyczyły: 

a) uzupełnienia listy przekazanych problemów o dodatkowe dopisane przez członków Rady, np. 

edukację mieszkańców na temat BO; 

b) „sprinterskiego” przeglądu opinii członków Rady o podanych i dopisanych zagadnieniach; 

c) ustalenia, w drodze rangowania zagadnień, kwestii priorytetowych do zajęcia się przez Radę 

oraz sposobu rozumienia rangowania; 

d) sięgnięcia do źródeł BO: idei, wartości, celu; 

e) myślenia „do przodu” o BO, także o sytuacji, w której środki na BO sięgną 100 mln zł; 

f) czynników zniechęcających do udziału w BO; 

g) potrzeby przygotowywania przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej materiałów do dyskusji 

na spotkania Rady z wstępnymi propozycjami rozwiązań. 

Ze względu na brak czasu niezbędnego do przedyskutowania wszystkich ww. zagadnień 

Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję, aby członkowie Rady, w przesłanej do nich 

mailowo ankiecie, zawarli dodatkowe (w stosunku do przedłożonych) propozycje zagadnień do 

dyskusji, poddali wszystkie zagadnienia rankingowi i zapisali inne swoje refleksje na temat BO,  

a ciąg dalszy spotkania poświęcić sprawom organizacyjnym. Propozycja ta została jednomyślnie 

przyjęta. 

W ramach dyskusji spraw organizacyjnych, podjęto, poprzez głosowanie następujące 

ustalenia: 

a) sala107B ma być miejsce stałych spotkań Rady (za było 15 osób  a dwie przeciw); 

b) spotkania Rady będą odbywały się we wtorki o godz. 17 (za było 14 osób za, 2 przeciw,  

a jedna wstrzymała się); 

c) spotkania Rady będą odbywały się w terminie podstawowym w drugie i czwarte wtorki 

miesiąca o godz. 17 (za było 15 osób za, a dwie wstrzymały się); 

d) spotkania Rady będą odbywały się w terminie dodatkowym również we wtorki o godz. 17 (za 

było 16 osób, a jedna wstrzymała się). 

W sprawach różnych pojawiła się kwestia wyrażenia zgody przez członków Rady na 
wzajemne ujawnienie adresów mailowych dla celów wymiany materiałów, opinii, przekazywania 
uwag itp. Ze względu na to, iż część osób wcześniej wyszła, do tej kwestii trzeba będzie wrócić 
na następnym spotkaniu Rady. 


