
Ustalenia ze spotkania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego  

w dniu 23  sierpnia 2016 r. 

 

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Programowej, Pan Grzegorz Justyński, 

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

jednomyślnie przyjęty. Lista obecności na spotkaniu stanowi zał. nr 2. 

 

W punkcie 3 pan Krzysztof Lechowicz poinformował zebranych o wynikach analizy 

wniosków do BO IV edycji w podziale na poszczególne rejony oraz na kategorie  zadań oraz 

odpowiedział na pytania zebranych wyjaśniając m. in. przyczyny znacznego udziału (24%) 

wniosków nie dopuszczonych do głosowania czy to ze względu na negatywną rekomendację 

merytorycznej komórki czy to ze względu na poważny odsetek propozycji wycofanych przez 

ich autorów.  

Przy okazji członkowie Rady zwrócili uwagę na przekłamania w informacjach na temat 

stanu własności niektórych działek na mapie przygotowanej przez ŁOG dla uczestników 

procedury BO i wskazali na dokładniejszą mapę tegoż ŁOG obrazującą strukturę własności  

oraz wskazali na brak aktualizacji pierwszej z map o zmianę granic między osiedlem 

Lublinek-Pienista a osiedlem Retkinia Zachód-Smulsko. Zebranych interesowało też czy 

komórki merytoryczne podejmowały kontakty z autorami wniosków do BO. Pan 

Przewodniczący wyjaśnił, iż tak, a gwarantem tego była Doraźna Komisja, która bardzo 

pilnowała respektowania wymogu kontaktu i uzgodnień z autorami wniosków. 

   

W punkcie 4 porządku Przewodniczący zaproponował, aby na dzisiejszym posiedzeniu 

skupić się na ważnych kwestiach ogólnych dotyczących BO jakie ujawniły się w tegorocznej 

edycji i wymienił następujące zagadnienia do dyskusji: 

1) Składanie wniosków dot. osiedla wyłącznie przez mieszkańców danego osiedla 

czy też przez wszystkich mieszkańców Łodzi. 

2) Możliwość oddania głosu tylko w jednym wybranym osiedlu czy tez w kilku. 

3) Podział środków między osiedla. 

Członkowie Rady poruszyli dodatkowo problemy opóźnień w realizacji niektórych 

wniosków z ubiegłorocznej edycji, optymalizacji pracy nad wnioskami oraz tzw. spotkań 

preselekcyjnych z udziałem wszystkich autorów wniosków z danego osiedla. Przywołany 

został przykład Warszawy i spotkań z obowiązkowym udziałem autorów wniosków.  

Mimo ożywionej dyskusji nad ww. problemami, ze względu na brak kworum, nie było 

możliwe zajęcie stanowiska przez Radę. 

 

W  pkt. 5 Przewodniczący zasugerował, aby członkowie Rady mailowo, w terminie do 

2 września br., wypowiedzieli się co do priorytetów w zakresie zagadnień jakie miałyby być 

poruszone na kolejnych spotkaniach, z których najbliższe ma mieć miejsce 6 września br.  

W pkt. 6 Przewodniczący poinformował o przygotowywaniu nowej w formie kampanii 

promującej BO, a Pani Magdalena Poulain zasygnalizowała gotowość do współpracy m.in. z 

Radami Osiedli w zakresie wspierania udziału osób starszych w głosowaniu na zadania do 

BO. Przewodniczący zadeklarował pomoc w dotarciu do podmiotów istotnych dla 

powodzenia tego przedsięwzięcia po przesłaniu bliższych informacji o projekcie.  

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący zamknął obrady. 

 

 


