
Ustalenia ze spotkania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego  

w dniu 18 kwietnia 2017 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 Przewodniczący poinformował zebranych o wnioskach złożonych do BO 

w edycji 2017/2018. Łącznie złożono 1132 wnioski, z tego najwięcej w kategorii 

edukacja/dzieci/młodzież – 25 %, infrastruktura drogowa i komunikacja – 16%, sport  

i rekreacja - 12 %, infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo – 11%. Wniosków w osiedlach 

było przeciętnie mniej niż w poprzedniej IV. edycji BO, przy czym największy spadek 

odnotowano w osiedlu Stoki-Sikawa-Podgórze oraz Katedralna. Jednakże były także 

przypadki zwiększenia liczby wniosków i dotyczyły one osiedli Julianów–Marysin-Rogi, 

Rokicie, Andrzejów, Łagiewniki, Nowosolna, Nad Nerem. Najwięcej było wniosków 

ponadosiedlowych – 248. Z kolei na Bałutach złożono 232 wnioski, na Widzewie – 197, na 

Polesiu – 195, na Górnej – 193, w Śródmieściu – 67. 

Członkowie Rady upatrywali przyczyn zmniejszenia liczby wniosków m.in. w zmianie 

charakteru formularza zgłoszeniowego, który był bardziej rozbudowany oraz w negatywnym 

wpływie losów takich wniosków jak Ogrody Karskiego czy Lunapark. Zwracano też uwagę 

na niedostateczną informację i promocję w fazie składania wniosków np. brak plakatów z 

postaciami, które sprawdziły się w IV edycji BO, brak informacji na przystankach, brak 

bilbordów. Sugerowano zorganizowanie konkursu na spot BO zrobiony komórką albo 

tabletem, szersze przygotowywanie wniosków w szkołach, wejście w środowisko 

uniwersytetów III wieku czy domów dziennego pobytu.    

 

 

 .  

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. 

 

 


