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DSP-BPS-II.530.1.2019 
 

I posiedzenie Zespołu ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście” 

 
NOTATKA ZE SPOTKANIA 

 
Temat spotkania: Doprecyzowanie tematów przewodnich dla Łódzkiego 
Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście” 
Termin: 12.11.2019, godz. 14:00 
Miejsce: Mała Sala Obrad, Urząd Miasta Łodzi 
Uczestnicy: Zgodnie z załączoną listą obecności 
 
 
Przebieg spotkania: 

 
1. Pani Agata Burlińska oraz Pani Olga Zuchora z Biura ds. Partycypacji 

Społecznej przedstawiły plan pracy w trakcie spotkania oraz 
podsumowanie materiałów, które wpłynęły od członków Zespołu, zgodnie  
z załączoną prezentacją. 

2. Zespół jednogłośnie przyjął  Regulamin pracy Zespołu ds. Łódzkiego 
Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście” zgodnie z załącznikiem. 

3. Dokonano następującego podziału na grupy: 
 

a. Jak kształtować zieleń w mieście? 

 Moderator: Agata Burlińska 

 Maciej Filipowicz 

 Szymon Iwanowski 

 Kinga Krauze 

 Edyta Łaszkiewicz 

 Inga Nowakowska 

 Anna Sokołowska 

 Anna Wierzbicka 

 Daria Woszczyk 
 

b. Jak miasto Łódź i mieszkańcy mogą wspólnie działać na rzecz 
poprawy stanu zieleni w mieście Łodzi? 

 Moderator: Olga Zuchora 

 Magdalena Biernacka 

 Arkadiusz Grzelak 
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 Paweł Jędrachowicz 

 Marek Kubacki 
 

c. Jak miasto Łódź powinno przeciwdziałać skutkom suszy? 

 Moderator: Katarzyna Dyzio 

 Damian Raczkowski 

 Sebastain Szklarek 

 Anita Waack-Zając 

 Andrzej Frontczak 

 Patrycja Wojtaszczyk 
 

4. Wypracowano pierwsze robocze wersje doprecyzowanych tematów 
przewodnich dla Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”: 

 
a.  Jak kształtować zieleń w mieście? 
 

 Ile zieleni skłoniłoby cię do życia w centrum Łodzi? 

 W skali podwórka, ulicy, dzielnicy – jaka powinna być struktura 
zieleni? 

 Na jakie kompromisy jesteś w stanie pójść? 

 Czy każdą działkę należy sprzedać? 
 
 
b. Jak miasto Łódź i mieszkańcy mogą wspólnie działać na rzecz poprawy 

stanu zieleni w mieście Łodzi? 
 

Rola mieszkańców jest kluczowa w procesie współtworzenia zielonej polityki 

miasta. Ich wsparcie i zaangażowanie jest ważne dla wprowadzania jej  

w życie.   

 Jak powinien wyglądać system współpracy Miasta z mieszkańcami 

oraz prywatnymi właścicielami w zakresie kształtowania zieleni?  

 Jak sprawić by mieszkańcy czuli się odpowiedzialni za zieleń?  

 W jaki sposób możemy tworzyć i animować ogrody społeczne?  
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c. Jak miasto Łódź powinno przeciwdziałać skutkom suszy? 
 

 Jakie/czy formy edukacji nt. przeciwdziałania skutkom suszy miasto 

powinno stosować? 

o Odnośnie oszczędzania/gromadzenia wody (w tym  

z wodociągu) 

o Odnośnie wykorzystania zgromadzonej wody? 

 Czy Miasto powinno promować/nagradzać wykorzystanie rozwiązań 

BZI? 

 W jaki sposób Miasto powinno wspierać działania mieszkańców  

w zakresie małej retencji oraz działania przedsiębiorców – jak powinna 

wyglądać współpraca w tym obszarze? 

 Jakie powinny być zasady kształtowania przez Miasto opłaty za 

korzystanie z kanalizacji deszczowej? 

 Jakie powinny być obowiązki mieszkańców / przedsiębiorców / 

właścicieli gruntów/nieruchomości w celu przeciwdziałania skutkom 

suszy? 

 Jakie działania pilotażowe Miasto powinno podjąć na swoich 

terenach? 

 
5. W trakcie dyskusji podsumowującej wypracowany materiał, zwrócono 

uwagę na następujące zagadnienia: 

 Konieczność ograniczenia się do konkretnych zagadnień, tak by 
Paneliści zdążyli zapoznać się z możliwymi rozwiązaniami oraz 
wypracować rekomendacje 

 Potrzeba zawężenia niektórych pytań 

 Konieczność przeformułowania części pytań, tak by nie stanowiły 
pytań badawczych dotyczących opinii jednej osoby 

 Potrzeba skupienia się na zagadnieniach na które miasto nie ma 
wypracowanych odpowiedzi, a które są kluczowe z punktu widzenia 
tematu przewodniego 

 Pytania powinny spełniać standardy pytań dla panelu obywatelskiego, 
zgodnie z wytycznymi opisanymi w prezentacji 

 Konieczność uspójnienia pytań między poszczególnymi podtematami 
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Ustalenia: 

 Następne spotkania odbędą się: 
o 29 listopada 2019 r. (piątek), godz. 10:00-12:00 
o 13 grudnia 2019 r. (piątek), godz. 10:00-12:00 

 Dalszy plan pracy: 
o Biuro ds. Partycypacji Społecznej w dniu 13 listopada 2019 r. 

roześle podsumowanie spotkania oraz pytania wypracowane  
w trakcie spotkania. 

o Członkowie Zespołu do 18 listopada 2019 r. do godz. 10:00 
(poniedziałek) nadsyłają uwagi do sformułowanych pytań lub 
propozycje ich lepszego brzmienia. Uwagi przesłane po tym 
terminie nie będą brane pod uwagę. 

o Następnie moderatorzy wraz z opiekunami tematów ze strony 
urzędu oraz ze strony społecznej spotykają się w celu 
opracowania (w oparciu o zgłoszone sugestie) możliwych 
wariantów pytań do poddania pod ostateczną dyskusję na 
kolejnym spotkaniu. 

o W dniu 29 listopada 2019 r. planowane jest ustalenie 
ostatecznej propozycji pytań. 
 

Protokołowała: 
Olga Zuchora  
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Regulamin pracy Zespołu ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego  

„Zieleń w mieście” 

 

1. Zespół ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście” obraduje na 

posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego 

Zespołu. 

2. Zespół podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.  

Głos osób zaproszonych oraz doradców jest równy głosowi członka Zespołu.  

Do oddania głosu uprawnione są osoby zaproszone na spotkanie przez 

Przewodniczącego Zespołu. 

3. Przewodniczący doprasza członków Zespołu. 

4. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący 

Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu. 

5. Zmiana regulaminu pracy Zespołu jest możliwa zwykłą większością głosów. 

 
 


