
Ustalenia ze spotkania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego  

w dniu 12 stycznia 2016 r. 

 

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Programowej, Pan Grzegorz Justyński, 

który po powitaniu zebranych przedstawił porządek spotkania (zał. Nr 1). Został on przyjęty 

przez Radę jednomyślnie i bez poprawek. 

 

W części porządkowej, Przewodniczący zwrócił się do obecnych na spotkaniu 

członków Rady o potwierdzenie możliwości udostępnienia podanych adresów mailowych 

pozostałym członkom Rady. Uczestnicy wyrazili zgodę na udostępnienie swoich adresów. 

 

W punkcie 3, Przewodniczący oddał głos p. Maciejowi Sobierajowi, który przedstawił 

warianty podziału środków na poszczególne osiedla i zarekomendował wariant podziału ze 

stałą kwotą 200 tys. zł na każde z osiedli oraz częścią zmienną zależną od liczby 

mieszkańców osiedla. 

 

Po prezentacji, została podjęta dyskusja, w której członkowie Rady przedstawili 

argumenty i propozycje dotyczące podziału środków w ramach budżetu obywatelskiego: 

o Podział środków z uwzględnieniem liczby mieszkańców zamieszkujących na danym 

osiedlu jest zasadny i łatwiejszy do zaprezentowania mieszkańcom osiedli. 

o Podział progowy jest podziałem dość sztucznym i mniej wytłumaczalnym. 

o Duże znaczenie dla podziału środków finansowych ma także wielkość osiedla, 

ponieważ mają one bardzo duże potrzeby. 

 

Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem 

wariantu podziału środków pomiędzy wariantem progowym A a wariantami B i C ze stałą 

kwotą + zmienną w przeliczeniu na mieszkańca poszczególnych osiedli. 

Przy 7 głosach za wariantami B i C oraz 6 za wariantem A został przyjęty podział 

środków ze stałą bazą 150 lub 200 tys. zł oraz kwotą w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie warianty B i C tj. ze stałą kwotą 

bazową oraz przeliczeniem środków na mieszkańca osiedla. Przy 3 głosach za wariantem B i 

8 za wariantem C i 2 osobach wstrzymujących się wybrano wariant C tj. z kwotą bazowa  

200 tys. zł oraz kwotą przeliczeniową na mieszkańca osiedla. 

Dla czytelności podziału środków z budżetu obywatelskiego Przewodniczący poddał 

pod głosowanie również propozycję Radnego p. Tomasza Głowackiego tj. kwoty 

przypadającej na poszczególne osiedle do 10 tys. zł. (zgodnie z matematyczną zasadą 

zaokrąglania licz do drugiego miejsca po przecinku). Przy 11 głosach za i 2 przeciw 

propozycja ta została przyjęta. 

 

Przewodniczący Rady Programowej zobowiązał pracowników Biura ds. Partycypacji 

Społecznej do przygotowania przeliczenia środków w wariancie C według aktualnego stanu 

zamieszkania w poszczególnych osiedlach. 

 

W punkcie 4 Przewodniczący oddał głos zaproszonym gościom: 

 

- Pan Zenon Pabjańczyk – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mikołaja Reja, przedstawił 

stanowisko Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. M. Reja dotyczące 

zmian w procedurze głosowania Budżetu Obywatelskiego Miasta Łodzi. 

 



- Pan Paweł Pijanowski przedstawił uwagi do Regulaminu i realizacji Budżetu 

Obywatelskiego głównie w zakresie zmiany algorytmu wyboru projektów, który daje szansę 

wszystkim mieszkańcom i ich projektom. Zasady takiego algorytmu powiązałyby koszty 

projektów i ilości zainteresowanych nim mieszkańców. 

 

Po wystąpieniu zaproszonych gości wywiązała się dyskusja na tematy poruszane  

w prezentacjach. 

 

Następnie ponownie powrócono do dyskusji na temat ograniczeń kwotowych  

dla pojedynczych zadań dla IV edycji Budżetu Obywatelskiego. W trakcie dyskusji zgłoszono 

poniższe propozycje: 

o Głosowanie winno być przeprowadzone do wysokości środków przeznaczonych  

na poszczególne osiedle (model warszawski) np. jeżeli osiedle posiada pulę środków 

w wysokości 200 tys. zł to mieszkańcy głosują na jeden lub więcej projektów tak aby 

nie przekroczyć tej puli środków. W tym wariancie głosowania bez problemu, przy 

odpowiednio skonfigurowanej aplikacji, mogłoby odbywać się głosowanie 

internetowe, lecz wiele problemów z prawidłowym wykorzystaniem kwoty, a przede 

wszystkim w nieprzekroczeniu puli środków przeznaczonych dla danego osiedla, 

mogłoby powodować głosowanie papierowe. 

o Zastosowanie współczynnika W (według wzoru W= cena_projektu / ilość_głosów_na 

projekt) prezentowanego przez p. Pawła Pijanowskiego, byłoby pewną formułą 

równomiernego rozłożenia realizacji projektów w skali miasta a ponadto nie 

wymagałoby także konieczności stosowania ograniczenia kwotowego wniosków. 

 

Po dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie. 

- wprowadzenie ograniczenia maksymalne kwoty realizacji wniosku dla zadań 

ogólnomiejskich. 

Przy 11 głosach za i 1 przeciw zostało ono przyjęte. 

- maksymalne ograniczenie do 25% puli środków lub do 20% puli środków na poszczególne 

zadanie. 

Za wprowadzeniem 25% ograniczenia było 7 członków Rady, za 20% ograniczeniem  

3 członów Rady i 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

W wyniku głosowania Rada Programowa przyjęła, iż wniosek nie może przekroczyć 25% 

ogólnej kwoty środków przeznaczonych na zadania ogólnomiejskie. 

Ze względu na brak czasu Rada nie zajęła się punktami 5 i 6 wymienionych w porządku 

spotkania.  

W punkcie 7 ustalano datę kolejnego spotkania na 19 stycznia 2016 r., a w związku  

z tym, że nie zgłoszono żadnej sprawy w punkcie 8 porządku, Przewodniczący zamknął 

obrady. 

 


