
Ustalenia ze spotkania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego  

w dniu 13 grudnia 2016 r. 

 

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Programowej, Pan Grzegorz Justyński.  

który powitał zebranych, a potem zapoznał ich z porządkiem spotkania (zał. Nr 1) proponując 

uwzględnienie dodatkowo, jako pierwszego punktu merytorycznego, spraw różnych. 

Porządek wraz z autopoprawką został jednomyślnie przyjęty. Lista obecności na spotkaniu 

stanowi załącznik Nr 2. 

 

Na początku części merytorycznej spotkania Przewodniczący odczytał pismo z Biura 

Inżyniera Miasta z propozycjami wprowadzenia nowej praktyki do procesu analizowania 

wniosków do BO. W przypadkach, kiedy występuje rozbieżność między opinią komórki 

merytorycznej (negatywna) i Doraźnej Komisji (pozytywna) wchodziłyby w grę dwa 

rozwiązania: 

a) przyjęcie, iż Doraźna Komisja nie może zmienić opinii komórki merytorycznej, 

b) przekazanie każdego przypadku z rozbieżnymi opiniami do ponownego 

przeanalizowania przez specjalny zespół zespół/ciało eksperckie, który mógłby 

rekomendować Prezydentowi Miasta Łodzi rozstrzygnięcie wraz ze wskazaniem 

ewentualnych zagrożeń i możliwości manewru. 

Ze względu na brak quorum w tej części spotkania propozycje powyższe nie zostały 

przegłosowane.  

 

Jako drugą sprawą w tym punkcie Przewodniczący przedstawił informację  

o konsekwencjach finansowych i pozafinansowych rekomendacji przegłosowanej na 

wcześniejszym spotkaniu Rady dotyczącej utworzenia 41 punktów do głosowania. Okazało 

się, iż koszty takiego przedsięwzięcia to ok. 100 000 zł, do obsady punktów należy 

zaangażować co najmniej 82 osoby, a poważnym problemem jest logistyka, ponieważ w 

UMŁ jest o wiele za mała liczba pojazdów niezbędnych do rozwiezienia materiałów i odbioru 

urn z głosami oraz lokale do głosowania, bo w części osiedli nie ma możliwości znalezienia 

odpowiednich. Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował aby rozważyć dwa 

wyjścia: 

a) rezygnację z głosowania papierowego, 

b) ponowne rozważenie głosowania w punktach. 

 

Po dyskusji, wcześniej przyjęta rekomendacja że głosowanie papierowe z osobistym 

odbiorem i oddaniem karty do głosowania odbywać się będzie tylko w wyznaczonych 

punktach usytuowanych w każdym osiedlu (co najmniej po jednym punkcie na osiedle) 

została jednomyślnie wzruszona i zamiast niej przyjęto, przy 7 głosach za, jednym przeciw 

(z głosem odrębnym) i jednym wstrzymującym się, inną o brzmieniu: „Rekomenduje się 

utworzenie w siedzibach Urzędu Miasta Łodzi (w 5 byłych delegaturach i CKM) 6 punktów 

do głosowania papierowego i internetowego czynnych przez okres co najmniej 3 tygodni  

w godzinach pracy UMŁ, przy czym głosowanie papierowe ma mieć charakter osobisty  

z wykorzystaniem ostemplowanej pieczęcią Urzędu karty do głosowania pobieranej  

i oddawanej w punktach do glosowania.”   

Ograniczenie liczby punktów do glosowania papierowego miałoby, według Rady, 

stanowić etap przejściowy do całkowitego wyeliminowania tej formy głosowania.  



Głos odrębny Przewodniczącego dotyczył wprowadzenia głosowania w BO wyłącznie 

w formie internetowej jako tej, która najlepiej „uszczelnia” głosowanie przed niedobrymi 

praktykami niektórych placówek i instytucji. 

Przy okazji analizy form głosowania Rada rozważyła propozycję zgłoszoną przez Pana 

Macieja Sobieraja, aby wykorzystać do głosowania internetowego sieć miejskich bibliotek 

publicznych. 

Przy 7 głosach za i 2 wstrzymujących się Rada opowiedziała się za umożliwieniem 

głosowania internetowego w dysponujących odpowiednim sprzętem i dostępem do Internetu:  

a) miejskich bibliotekach publicznych oraz  

b) innych instytucjach/placówkach miejskich (o ile nie został zgłoszony wniosek do 

BO dotyczący danej instytucji/placówki). 

 

Kolejnym rozpatrywanym zagadnieniem – w kontynuacji wcześniejszych ustaleń – był 

kształt formularza zgłoszeniowego do BO. 

Przy 7 głosach za, jednym przeciw i jednym wstrzymującym się, opowiedziano się 

za obowiązkiem dołączania do formularza zgłoszeniowego zadania do BO listy poparcia  

z danymi co najmniej 15 osób poza autorem wniosku. 

Przy 7 glosach za i 2 wstrzymujących się przyjęto, iż na liście poparcia osoby podają 

swoje imię, nazwisko oraz podpisują oświadczenie o byciu mieszkańcem Łodzi. 

Przy 7 glosach za i 2 wstrzymujących się przyjęto, iż w aplikacji do głosowania  

na zadania do BO ma zostać uwzględniona mapa Łodzi z naniesionymi lokalizacjami zadań, 

na które można głosować.   

 

Rozpoczęto lecz nie zakończono dyskusji nad ustaleniem okresu do składania uwag  

do wniosków, organizowania spotkań z autorami wniosków i mieszkańcami oraz uzgodnień 

w sprawach wniosków budzących kontrowersje. 

 

Termin następnego spotkania Przewodniczący wyznaczył na dzień 20 grudnia  

na godz. 17.30. 

Na tym spotkanie zakończono. 

 

 

 

 

 

 


