
ZARZĄDZENIE Nr 56/2023

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 40), § 4 pkt 2, § 15 i § 17 Zasad i trybu prowadzenia konsultacji 

społecznych w mieście Łodzi, stanowiących załącznik do uchwały Nr XX/786/20 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia 

konsultacji społecznych w mieście Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1636), zmienionej 

uchwałą Nr XXXI/1033/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 października 2020 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5757)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie z mieszkańcami miasta Łodzi konsultacji 

społecznych, zwanych dalej konsultacjami, w terminie określonym w ogłoszeniu w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców miasta Łodzi 

dotyczących projektu uchwały, o którym mowa w ust. 2, które umożliwiają określenie 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Aktywności Miejskiej 

w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu 

Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi.



§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA



Załącznik 

do zarządzenia Nr 56/2023

Prezydenta Miasta Łodzi

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady 

Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

§ 1. 1. Ogłaszam przeprowadzenie w terminie od dnia 30 stycznia 2023 r. do dnia 

13 lutego 2023 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi, których przedmiotem 

jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

2. Celem konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego jest zebranie 

propozycji i opinii mieszkańców miasta Łodzi dotyczących projektu uchwały, które 

umożliwiają określenie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

3. Jako grupę interesariuszy, których uczestnictwo w konsultacjach jest szczególnie 

pożądane z punktu widzenia tematyki i interesu publicznego, określa się mieszkańców miasta 

Łodzi.

§ 2. 1. Formularz konsultacyjny wraz z projektem uchwały, o którym mowa w § 1 ust. 1 

będzie dostępny od dnia 20 stycznia 2023 r.:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl);

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl/decydujemy);

3) w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta 

Łodzi, ul. Tuwima 10.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 będą również:

1) dostępne na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi;



2) rozesłane do jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – rad osiedli.

§ 3. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego zostaną przeprowadzone w formach:

1) otwartego spotkania z mieszkańcami z możliwością składania propozycji i opinii 

do protokołu, które odbędzie się w dniu 2 lutego 2023 r. w godz. od 17:00 do 19:00 w sali 

warsztatowej Biura Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu 

Miasta Łodzi, ul. Tuwima 10;

2) zebrania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu 

konsultacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

§ 4. Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

1) drogą elektroniczną na adres: biuro.aktywnosci@uml.lodz.pl;

2) drogą korespondencyjną na adres: Biuro Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii 

i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Tuwima 10, 90-003 Łódź;

3) osobiście w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu 

Miasta Łodzi, ul. Tuwima 10 w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

§ 5. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

1) przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji 

i opinii zgłoszonych podczas spotkania z mieszkańcami);

2) złożone lub przesłane na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 

30 stycznia 2023 r. albo po dniu 13 lutego 2023 r.



Załącznik 

do ogłoszenia

Prezydenta Miasta Łodzi

Formularz konsultacyjny

projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 

1. Jakie uwagi wnosi Pan/Pani do proponowanych przepisów projektu uchwały:

Lp.

Przepis w projekcie 

uchwały 

(paragraf, ustęp, punkt)

Propozycja zmiany 

brzmienia przepisu
Uzasadnienie

1.

2.

3.

2. Inne propozycje i opinie dotyczące projektu uchwały:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Państwa uwagi są dla nas bardzo cenne. Dziękujemy za udział w konsultacjach, 

zaangażowanie oraz poświęcony czas.


