
Ustalenia ze spotkania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego  

w dniu 29 listopada 2016 r. 

 

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Programowej, Pan Grzegorz Justyński, 

który po powitaniu zebranych przedstawił porządek spotkania (zał. Nr 1), który został 

jednomyślnie przyjęty. Lista obecności stanowi załącznik nr 2. 

 

W punkcie 3 Przewodniczący omówił propozycję BPS podziału środków 

przeznaczonych na zadania w BO na tzw. koszyki tj. podział zadań wg poniższych kategorii  

 infrastruktura, 

 kultura i dziedzictwo, 

 tereny zielone, fauna, flora i ochrona środowiska, 

 bezpieczeństwo, czystość i porządek publiczny, 

 sport i rekreacja, 

 edukacja, dzieci i młodzież, 

 inne. 

Wszystkie zadania zgłoszone do BO, grupowane byłyby wg kategorii i konkurowałyby 

między sobą ale w obrębia tzw. koszyka. 

 

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na poniższe elementy: 

 do przedstawionej propozycji podziału można wrócić, ale po zwiększeniu 

kwoty na BO, 

 czy zadania do poszczególnych koszyków kwalifikowałaby osoba zgłaszająca 

wniosek. 

Przewodniczący wyjaśnił, że to osoba kwalifikująca wnioski wskazywałaby ich 

kategoryzacje uwzględniając złożoność propozycji zadania do realizacji oraz ich 

charakter interdyscyplinarny. 

 trudno jest doprecyzować tak kategorie aby była ona uniwersalna. Jest to 

problem do dalszej dyskusji,  

 jest to propozycja na przyszłość – kategoryzację wniosków można również 

wykorzystać jako materiał informacyjny ptrzy wyborze zadań do głosowania przez 

mieszkańców osiedla w V edycji BO,  

 może warto byłoby zmienić koncepcję BO i zwrócić się ku projektom, które są 

zadaniami ciekawymi pod względem społecznym. 

 

W wyniku głosowania, które nastąpiło po dyskusji uczestnicy 12 głosami za stwierdzili, że 

podział zadań na tzw. koszyki może być brany pod uwagę po zwiększeniu kwoty na BO, 

natomiast w najbliższej edycji Bo  podział tematyczny należałoby wykorzystać jako element 

ułatwiający głosowanie mieszkańcom tworzący dodatkowy filtr. 

 

Ponadto 13 głosami za ustalono, że należy uszczegółowić kategorie „inne” i 

przyporządkować zadania mieszczące się w tej kategorii do zadań z poszczególnych 

koszyków zwiększając ich zakres. 

 

Następnie Przewodniczący zaproponował, podział punktu 4 i wydzielenie z niego ppkt. a tj. 

podjęcie decyzji dotyczącej sposobu głosowania w najbliższej edycji BO. 



10 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących się podjęto decyzję o pozostawieniu 

dotychczasowego sposobu głosowania tj. papierowo z wykorzystaniem formularza do 

głosowania oraz elektronicznie z wykorzystaniem aplikacji do głosowania. 

 

Przechodząc do następnego punktu podniesiono kwestię uszczelnienia głosowania oraz 

osobistego pobrania i wrzucenia do urny karty do głosowania. W takiej sytuacji 

wnioskodawca weźmie odpowiedzialność za swój projekt a glosujący za oddany głos. 

Przy 8 głosach za , 3 przeciw i 2 wstrzymujących się ustalono, że głosowanie papierowe 

odbywać się będzie tylko w wyznaczonych punktach usytuowanych co najmniej po jednym w 

każdym osiedlu. 

Dyskusji poddano również pkt 4d  

„zmodyfikowanie głosowania papierowego w taki sposób, aby możliwe było wielokrotne 

oddanie karty, a jedynym ograniczeniem była liczba 5 głosów na zadania osiedlowe i 5 na 

ponadosiedlowe” 

Z wyłączeniem słowa „papierowego” bowiem dotyczy to głosowania zarówno papierowego 

jak i elektronicznego.  

Czy głosować można tylko jeden raz (wykorzystując numer PESEL) czy tez glosujący może 

zagłosować wiele razy (wielokrotnie wykorzystując numer PESEL) ale w ramach 

przysługującej puli głosów. 

Przy 13 głosach za, podjęto decyzję o jednokrotnym wykorzystaniu numer PESEL (bez 

możliwości tzw. dogłosowania). 

 

W następnym punkcie zajęto się kwestią pozostawienie 5 głosów czy zmniejszenie ich liczby 

np. do 3.  

W trakcie dyskusji padła propozycja aby ze zmiana ilości głosów wstrzymać się do następnej 

edycji , bowiem zmiana sposobu głosowania na „osobisty i tylko w wyznaczonych punktach” 

spowoduję iż głosowanie dokonywane będzie w bardziej przemyślany sposób a tym samym 

uszczelni proces głosowania co było podnoszone przez członków Rady Programowej 

wielokrotnie podczas spotkań. 

Przy 11 głosach za i 2 wstrzymujących się podjęto decyzję o pozostawieniu 5 głosów na 

zadania osiedlowe i 5 na zadania ponadosiedlowe. 

 

Przechodząc do następnego punktu „ograniczenie głosowania papierowego do kategorii 

wiekowej ”seniorzy” (kto się czuje seniorem, niech głosuje na karcie) „ przy 0 głosów za 1 

wstrzymującym się i 12 przeciw – propozycja ta została odrzucona.  

 

W następnym punkcie „ograniczenie możliwości głosowania w BO do zameldowanych czy 

też płacących podatki w Łodzi” 

Członkowie Rady Programowej przy 11 przeciw i 2 wstrzymujących się odrzucili 

propozycję ograniczenia głosowania tylko do osób zameldowanych w Łodzi oraz 

Przy 3 głosach wstrzymujących się, 9 głosach przeciw odrzucono propozycję ograniczenia 

głosowania tylko do osób płacących podatki w Łodzi. 

W dalszej części spotkania uczestnicy poruszyli kwestię dotyczącą transparentności procesu 

głosowania. Zwrócili uwagę, że lokale do głosowanie nie powinny się mieścić w budynkach i 

instytucjach, które są beneficjentami w BO. Padła również propozycja usytuowania punktów 

do głosowania w namiotach obsługiwanych np. przez wolontariuszy z zewnątrz. Do tego 

tematu Rada Programowa z uwagi na późna porę powróci na następnych spotkaniach. 



 

Następne spotkanie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2016 r. o godz. 17.30. 

 

W punkcie 6, dotyczącym spraw różnych zgłoszono problemy do dyskusji na 

najbliższym spotkaniu tj. 6 grudnia br 

-Kształt formularza zgłoszeniowego, 

-aplikacja – mapa zadań zgłoszonych do BO, 

-zmiana linku do mapy własności (link do mapy ŁOG), 

-dostępność zadania dla mieszkańców, 

-organizacja spotkań deliberacyjnych po złożeniu wniosków, które byłyby 

obowiązkowe dla autorów celem prezentacji złożonych przez siebie wniosków (pod groźbą 

skreślenia wniosku z listy) – kontakt autora z mieszkańcami ma też walor edukacyjny, 

- wyznaczenie okresu do składania uwag do wniosków 

 

W związku z wyczerpanie porządku zakończono posiedzenie Rady Programowej  

ds. Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

 

 

 

 


