
Raport 

z prac Rady Prograrnowej ds. Budietu Obywateiskiego 


w okresie 10.11.2015 - 30.09.2018 


Rada Programowa ds. Budzetu Obywatelskiego, zwana dalej Rad~, zostala powolana 
zarz~dzeniem Nr 2212NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 paidziernika 2015 r. 

W tym czasie Rada odbyta l~cznie 36 spotkan ( 7 w 2015 r., 16 w 2016 r., 9 w 2017 r. 
oraz 4 w 2018 r. do 30 wrzesnia 20] 8 r.), w trakcie ktorych monitorowala przebieg biez~cych 
edycji budzetu obywatelskiego i zajmowala siy wypracowaniem rekomendacji dla Prezydenta 
Miasta Lodzi w odniesieniu do kolejnych edycji budzetu obywatelskiego. 

I. Rekornendacje wypracowane przez Radf( w trakcie prac 
w okresielO.11.2015- 26.01.2016 

1) 	Dokonanie podzialu zadail zglaszanych do BO na osiedlowe i ponadosiedlowe. Zadania 
osiedlowe wymagaj~ ich lokalizacji wyl~cznie na terenie danej jednostki pomocniczej 
Miasta Lodzi - osiedla i zaspokajania potrzeb mieszkailcow gtownie tej jednostki. 
Wprowadzenie kategorii zadan osiedlowych jest najistotniejsz~ z proponowanych zmian, 
ktora otwiera szansy dla mniejszych spolecznosci, sprzyja aktywizacji lokalnej 
i rownomierniejszemu korzystania ze srodkow BO przez poszczegolne osiedla. Katde 
osiedle rna mozliwose skorzystania z zagwarantowanej kwoty, 0 ile tylko mieszkancy 
zechc~ zglosie swoje propozycje do BO. 

2) 	Przeznaczenie (przy zalozeniu l~cznie 40 min zl na IV edycjy BO) na zadania osiedlowe 
ok. 30 min zl (podzielenie kwoty 30 min zl na 36 jednostek pomocniczych Miasta Lodzi 
nie daje okr~glych wartosci), ana zadania ponadosiedlowe ok. ] 0 min zl. 

3) Ustalenie kwot przewidzianych dla poszczegolnych osiedli winno opierae siy na wariancie 
obejmuj~cym kwoty stal~ 200 tys. zl oraz kwot~ zmienn~ zalezn~ wprost proporcjonalnie 
od liczby mieszkailca osiedla wg stanu na 30 czerwca 2015 r. (propozycja szczegolowego 
podzialu w zal~czniku). 

4) Kwoty na zadania do BO przewidziane dla poszczegolnych osiedli powinny bye 
zaokr~glone z dokladnosci~ do 10 tys. zl. 

5) Koszty szacunkowe wniosku na zadania ponadosiedlowe nie mog~ przekroczye, 
po weryfikacji merytorycznej, rownowartosci 25% ogolnej kwoty srodkow 
przeznaczonych na ten rodzaj zadan. 

6) Koszty szacunkowe realizacji zadania zgloszonego do BO musz~ bye wiyksze niz 0 zl. 
7) Glosowanie na zadania do BO powinno bye zarowno w wersji elektronicznej jak 

i na kartach papierowych. 
8) W odniesieniu do zadan osiedlowych mieszkancy powinni gfosowae na zadania z jednego, 

dowolnie wybranego przez katdego z nich, osiedla. 
9) Katdy mieszkaniec Lodzi powinien miee mozliwose wybrania do 5 zadan osiedJowych 

i do 5 zadan ponadosiedlowych. 
10) Kolejnose na listach wynikow BO powinna bye zalema od liczby watnych glosow 

oddanych na zadania z danej kategorii i ustalana oddzielnie dla poszczegolnych osiedli 
i oddzielnie dla zadan ponadosiedlowych. 

11) W jednej lokalizacji powinno bye realizowane tylko jedno zadanie do BO (analogicznie 
do III edycji BO). 

12) Ponadto Rada rekomenduje: 
a) zwiykszenia srodkow na promocjy BO, 
b) nawi¥ania scislej wspolpracy z Radami Osiedli i wl~czenie ich w proces realizacji 

procedury BO, 



c) podjtrcie m.in. edukacyjnych, w celu wyeliminowania "negatywnych praktyk" 
w trakcie na 

d) podjtrcia dzialail. na rzecz monitorowania realizacji zadail. z BO pod 
uwzgltrdnienia ich deklarowanej dosttrpnosci. 

II. Rekomendacje wypracowane Radf( w prac w okresie 
27.01.2016 31.12.2016. 

zglaszania projekt6w i kampanii informacyjnej 
1) obywatelskiego 

dodatkowych szczeg6lowego opisu projektu, 
informacji 0 zasadach dosttrpnosci projektu (przyklady rodzaj6w takiej dosttrpnosci 
mialyby sitr na formularzu) wraz z potwierdzeniem tej dosttrpnosci 
administratora plac6wki/instytucji, na terenie kt6rej projekt 

"".,,"'''''" pojtrcia lokalizacji konkretnego 

nazwy instytucji/plac6wki, parku, z numerem przynaJmmeJ 

a ponadto numeru geodezyjny dzialki oraz okreslenia odbiorc6w projektu 


semorzy, itp. 
2) spotkail. projekt6w 

By!yby to spotkania z autorow wnioskow ich 
przedstawicieli z konsekwencj::t nieobecnego autoraljego 
przedstawiciela w dalszym procedowaniu. 

3) Podanie tylko swoJego imienia, nazwisko oraz 
na danego 

4) Szacunkowe zgloszonego do budzetu 
obywatelskiego, mog::t merytorycznej, rownowartosci 20 % 
l::tcznej kwoty srodk6w ponadosiedlowe (jest to kwota 
wynoszqca dokladnie 1 980 000 zl). 

analizy i i 
5) 	Wprowadzenie kategoryzacji zadail. 

ktorej dokonywaliby pracownicy U 
do glosowani a oraz stanowilyby 

Etap glosowania 
6) 	Utworzenie w siedzibach 

i internetowego czynnych 
przy czym glosowanie papierowe rna 
z wykorzystaniem ostemplowanej 

1 w 
Programowej. Wed!ug 

formie 
7) Numer moze wykorzystany tylko raz w rrJ'r·,,<",",n 

niema mozliwosci tzw. doglosowywania, raz. 

8) W 
mapa Lodzi z 

9) 
dosttrpem do 


miejskich (0 He nie 

za wyj::ttkiem bibliotek). 


Etap ustalania wynikow 

i 



Brak rekomendacji dotycz'lcych zmiany obecnych zasad. 

Rekomendacje 
Rady Programowej ds. Budzetu Obywatelskiego dotycz'lce utrzymania dotychczasowych 
rozwi'lzan w V edycji BO 
10) Utrzymanie glosowani ana zadani a osiedl owe w jednym wybranym osiedlu. 
11) Pozostawienie dotychczasowego sposobu glosowania, ti. papierowo z wykorzystaniem 

karty do glosowania oraz elektroniczni e z wykorzystaniem aplikacji do glosowania. 
12) Pozostawieni e 5 glosow na zadani a osiedlowe i 5 na zadani a ponadosiedlowe. 
13) Odrzucenie propozycji ograniczenia glosowania tylko do osob zameldowanych 

lub plac~cych podatki w Lodzi. 
14) Zachowanie obowi'lzku dol'lczania do fonnularza zgloszeniowego zadania do budzetu 

obywatelskiego listy poparcia z danymi co najmniej IS osob poza autoremlautorami 
wniosku. 

lone rekomendacje 
IS) 	Podzial zadan na tzw. koszyki tematyczne moze bye brany pod uwagy po zwiykszeniu 

kwoty na BO w przyszlych jego edycjach. 
16) W przypadku uwzglydnienia tzw. koszykow tematycznych, nalezy uszczegolowie 

kategoriy "iMe" Gest zbyt obszema) i przyporz~dkowae zadania mieszcz'lce Sly 
w tej kategorii do zadan z poszczegolnych koszykow zwiykszaj~c ich zakres. 

III. Rekomendacje wypracowane przez Rad~ w trakcie prac w okresie 
24.01.2017 - 31.12.2017. 

1) Dopuscie w budzecie obywatelskim glosowanie intemetowe i papierowe, ale to ostatnie 

tylko w punktach do glosowania, na zasadzie jedna osoba - jedna karta. 

2) Wprowadzie obowi¥kow'l infonnacjy 0 dostypnosci projektu zgloszonego do budzetu 

obywatelskiego dla mieszkancow, ktora to infonnacja ma bye uwzglydniona przy jego 

oplSle. 

3) Uwzglydnie dodatkowo, w materialach informacyjnych udostypnianych w fazie 

glosowania w budzecie obywatelskim, koszty utrzymania i eksploatacji zadania. 

W trakcie spotkan w 2018 r. Rada Programowa zostala zapoznana ze zmianami 
wynikaj'lcymi z przepisow Ustawy z dnia II stycznia 2018 r. 0 zmianie niektorych ustaw 
w celu zwiykszenia udzialu obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektorych organow publicznych oraz koniecznosci dostosowania zasad 
Budzetu Obywatelskiego 2019/2020 do przepisow powyzszej ustawy, a takZe monitorowala 
przebieg procesu BO 2018/2019. 

Przewodnicz~cy 

Rady Progr~mowej ds. Bu ietu Obywatelskiego 

,Grz g 	 z Justyiiski
/ 


