
UCHWAEA NR VI1187/19 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 6 marca 2019 r. 

stanowisko w sprawie wdroienia w Eodzi panelu obywatelskiego. 

Na podstawie 17 Regulaminu Rady Miejskiej w Lodzi, stanowiqcego zalqcznik 
Nr 7 do Statutu Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzlciego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, z 2014 r. 
poz. 371 8 oraz z 201 8 r. poz. 6904), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

$ 1. Rada Miejska w Lodzi apeluje do Prezydenta Miasta Lodzi o podjqcie dziaia6 
zmierzajqcych do wdrozenia w naszym MieScie nowego narzqdzia partycypacji spoiecznej 
jakim jest panel obywatelski oraz zabezpieczenie finansowania niezbqdnego do jego 
realizacji. 

3 2. Uzasadnienie stanowi integralnq czqSC uchwaiy. 

$ 3. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
niniejszego stanowiska Prezydentowi Miasta Lodzi. 

$ 4. Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

OEASZEWSKI 



Zalqcznik 
do uchwaly Nr VIll87119 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r. 

UZASADNIENIE 

Rada Miejska w Lodzi apeluje do Prezydenta Miasta Lodzi o wprowadzenie w naszym 
MieScie nowego narzqdzia partycypacji spolecznej jakim jest panel obywatelski. 

Panel obywatelski jest nowq formq konsultacji spoiecznych wprowadzonych jui 
w Gdsuisku i Lublinie oraz szeroko stosowany w roznych krajach Unii Europejskiej. Jest to 
technika podejmowania istotnych dla lokalnej spotecznoki decyzji przez mieszksuic6w. 

W panelu obywatelskim udzial bierze losowo wyloniona, reprezentatywna dla danej 
spotecznoSci grupa mieszksuic6w z uwzglqdnieniem kryteriow typu: wiek, pleC czy poziom 
wyksztalcenia. 

Istotq panelu obywatelskiego jest oparcie decyzji podejmowanych przez wybranych do 
udzialu w panelu mieszksuic6w w oparciu o wiedzq eksperckq przekazywanq na kolejnych 
sesjach panelowych. 

Panel obywatelski to element demokracji deliberacyjnej, kt6rego najistotniejszyrn 
rezultatem sq rekomendacje wiqiqce dla wladz gminy. Zgodnie z zdozeniami, by dane 
rekomendacje byly zawarte w finalnym raporcie z panelu oraz skierowane do realizacji 
powinny one uzyskaC minimum 80% glosow wszystkich panelist6w. 

Panel obywatelski jest najbardziej wiarygodnq metodq badania opinii oraz 
wypracowywania rozwiqzan przez reprezentatywnq pr6bq mieszkanc6w. 


