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

12.11.2019



Cel spotkania

Doprecyzowanie pytao do zadania Panelistom, związanych 
z trzema tematami przewodnimi Panelu



PLAN PRACY

14:00 - 14:15 - WSTĘP

• przyjęcie regulaminu pracy Zespołu

• podsumowanie zgłoszonych zagadnieo

14:15 – 14:20 – PODZIAŁ NA GRUPY

14:20 – 15:20 – PRACA W GRUPACH

15:20 – 16:00 – PODSUMOWANIE PRACY W GRUPACH



Regulamin pracy Zespołu ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleo w mieście”

1. Zespół ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleo 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.



PODSUMOWANIE 
Jak kształtowad zieleo w mieście?

1. ochrona istniejących drzew
2. presja na tereny zieleni
3. system zieleni
4. zagospodarowanie terenów zieleni 
5. zieleo a transport



PODSUMOWANIE 
Jak miasto Łódź i mieszkaocy mogą wspólnie działad na rzecz 

poprawy stanu zieleni w mieście Łodzi?
1. ogrody społeczne
2. system zieleni - włączanie terenów prywatnych
3. włączanie mieszkaoców w tworzenie i utrzymanie terenów 
zielonych



PODSUMOWANIE
Jak miasto Łódź powinno przeciwdziaład skutkom suszy?

1. błękitno-zielona infrastruktura
2. rozwiązania organizacyjne i prawne
3. współpraca z mieszkaocami



PODZIAŁ NA GRUPY

Jak kształtowad zieleo 
w mieście?

Jak miasto Łódź i mieszkaocy 
mogą wspólnie działad na rzecz 
poprawy stanu zieleni 
w mieście Łodzi?

Jak miasto Łódź powinno 
przeciwdziaład skutkom 
suszy?

Moderator:
Katarzyna Dyzio

Opiekun społeczny:
Sebastian Szklarek

Moderator:
Agata Burlioska

Opiekun społeczny:
Brak zgłoszeo

Moderator:
Olga Zuchora

Opiekun społeczny:
Marek Kubacki



Dobre pytania dla Panelistów powinny:

1. byd precyzyjne
2. pozwolid rozwiązad konkretny problem, dla którego Miasto nie wypracowało jeszcze 

najlepszego rozwiązania
3. dotyczyd zagadnieo na które Miasto ma wpływ
4. dawad Panelistom możliwośd  wsparcia Miasta swoim doświadczeniem dotyczącym 

angażowania ludzi i zmiany ich postaw w zakresie zieleni w mieście
5. umożliwiad tworzenie rekomendacji, które będą możliwe do wdrożenia 

(ze względów prawnych, finansowych itd.)
6. dotyczyd zagadnieo, które dadzą jak największy efekt jak najmniejszym nakładem 

środków
7. uwzględniad wyzwania dotyczące zabudowy śródmiejskiej oraz pozostałej zabudowy



Jaki powinien byd zakres pomocy dla mieszkaoców Gdaoska po 
wystąpieniu ulewnego opadu deszczu?

Na wypadek zalania fragmentów miasta powinien byd gotowy program
pomocy mieszkaocom. Co powinien on uwzględniad? Czy miasto
powinno zapewniad na przykład kontenery na wywóz odpadów
z prywatnych mieszkao? Czy i w jakim stopniu pomagad osobom, które
nie ubezpieczyły swoich mieszkao? Czy system udzielania wsparcia,
który funkcjonował do tej pory się sprawdził? Co warto poprawid?



TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ

29 listopada (piątek), godz. 10:00-12:00
13 grudnia (piątek), godz. 10:00-12:00


