
Ustalenia ze spotkania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego 

w dniu 8 marca 2016 r. 

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Programowej, Pan Grzegorz Justyński, 

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

jednomyślnie i bez poprawek przez Radę.  

W punkcie 3 Przewodniczący poinformował o tym, iż zostało wydane zarządzenie 

2914/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Wnioski można 

składać od 7 marca do 20 kwietnia br. W ciągu 2 dni do urzędu wpłynęło już ponad 50 

wniosków.  

W punkcie 4 Przewodniczący wyjaśnił, iż zakończył się co prawda otwarty konkurs 

ofert dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej 

wspierającej BO, jednak wyniki nie zostały jeszcze zaakceptowane przez Panią Prezydent  

i dlatego nie może ich ujawnić, ale wkrótce powinny być dostępne na stronie internetowej 

Miasta. 

W kolejnym punkcie, ze względu na nieliczny skład Rady (7 osób), jednomyślnie 

odstąpiono od dyskusji nad modelowymi działaniami informacyjno-edukacyjno-

promocyjnymi wspierającymi BO, do wykorzystania w obecnej i kolejnych edycjach BO, 

przesuwając ją na kolejne spotkanie Rady. Przewodniczący, w nawiązaniu do tematyki 

punktu, zaprezentował bogaty zestaw form promocyjnych realizowanych przez UMŁ w 

tegorocznej edycji BO. Zostały one podzielone na wiosenne i jesienne (przed głosowaniem). 

Działania wiosenne obejmują: 

1) obszerną akcję mailową polegającą na przesłaniu pakietu informacji o IV edycji BO 

na wszystkie dostępne maile osób prywatnych (autorzy zadań z 3 edycji BO), portal 

aktywni obywatele.pl, a także do domów kultury, bibliotek, spółdzielni 

mieszkaniowych, rad osiedli; 

2) plakaty w miejscach publicznych 

3) plakaty w citylightach, 

4) spot pokazywany w telewizji w środkach komunikacji miejskiej, 

5) wykorzystanie galerii miejskiej do prezentacji realizacji zadań BO, 

6) akcję ”podaj dalej” (facebook, maile), 

7) stronę urzędu miasta, 

8) stronę w Expresie Ilustrowanym. 

 Działania jesienne (jeszcze planowane) rozpoczną się wcześniej niż w ubiegłym roku, 

ze względu na wcześniejsze rozpoczęcie głosowania (od 10 września br.) i potrwają do 

początków października, ponieważ głosowanie w internecie zakończy się  9 października br. 

 W punkcie 6 p. K. Lechowicz poinformował, iż mailem i telefonicznie wpłynęły  

od członków Rady 4 propozycje zagadnień do dyskusji: włączenie jednostek pomocniczych  

w proces BO, informatyzacja BO, uszczelnienie BO, forma karty do głosowania, a wreszcie 

kształt formularza zgłoszeniowego zadań do BO. 

 Zebrani obszernie przeanalizowali doświadczenia odnoszące się do ewentualnego 

udziału jednostek pomocniczych w procesie BO wynikające m.in. ze spotkania z jednostkami 



w dniu 19 lutego 2016 r., o wynikach którego poinformował Przewodniczący. Do tej pory 

zgłosiły się do współpracy Rady Osiedli Julianów-Marysin-Rogi, Retkinia Zachód-Smulsko, 

Zarzew. Przedstawiono także negatywne stanowisko Rady Osiedla Nowosolna, przesłane do 

BPS. W dyskusji padły propozycje bardziej zdecydowanego podejścia do jednostek, ale 

Przewodniczący wyjaśnił, iż brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do tego. Jednostki 

będą więc otrzymywały materiały informacyjne, ale to w jakim zakresie zechcą  włączyć się 

np. w promowanie wniosków z ich terenu, będzie zależało od ich decyzji.  

Ze względu na skromny skład Rady i późną porę na tym dyskusję zakończono.   

Jeśli natomiast chodzi o zaplanowanie terminów kolejnych spotkań Rady, to 

Przewodniczący zaproponował, aby spotykać się w zależności od potrzeb, kiedy są jakieś 

ważne sprawy do rozstrzygnięcia.  Najbliższe spotkanie miałoby odbyć się po zakończeniu 

zbierania wniosków do BO, tj. po 20 kwietnia 2016 r. W międzyczasie członkowie Rady mają 

otrzymywać niezbędne informacje o procesie BO, a sami mogą zgłaszać zagadnienia do 

dyskusji przez Radę na kolejnych jej spotkaniach. Przy 6 głosach za i jednym wstrzymującym 

się, propozycja powyższa została przyjęta.  

W sprawach różnych Pani Magda Poulain zwróciła uwagę na potrzebę dotarcia  

z informacją o BO do seniorów poprzez Zespół ds. Seniorów i Radę ds. Seniorów. 

Przewodniczący zapewnił, iż pakiet informacji o BO zostanie przekazany do obu tych 

podmiotów, a one same dodane do listy mailingowej.  

Na tym spotkanie zakończono. 

 

 

 

 

 


