
Ustalenia ze spotkania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego 

w dniu 2 grudnia 2015 r. 

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Programowej, Pan Grzegorz Justyński, 

który  po powitaniu zapytał zebranych czy wyrażają zgodę na nagrywanie obrad począwszy  

od obecnego spotkania. Nagrywanie ułatwiłoby sporządzanie ustaleń ze spotkań. Zebrani 

jednomyślnie wyrazili swoją zgodę. 

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek spotkania (zał. nr 1), który został 

przyjęty jednomyślnie i bez poprawek.  

Przed rozpoczęciem dyskusji w pkt. 3 Przewodniczący przypomniał ustalenia  

z poprzedniego spotkania Rady i poprosił, aby na początek zebrani przedstawili swoje 

stanowisko w kwestii podziału zadań do BO na kategorie. Za wyjątkiem jednej osoby, która 

była za podziałem zadań na osiedlowe, rejonowe i ogólnomiejskie, pozostałe opowiedziały 

się za podziałem zadań na osiedlowe i ogólnomiejskie (także: miejskie, ponadosiedlowe – 

pojęcia te były używane w bardzo zbliżonym sensie) przy czym jedna zaznaczyła, iż byłaby  

za trójpodziałem zadań, gdyby środków w BO było więcej. 

W dyskusji w punkcie 3a) poruszono m.in. następujące kwestie: 

 Szeroko analizowano przypadek ścieżki rowerowej przebiegającej przez dwa 

osiedla i budowania ewentualnych koalicji międzyosiedlowych. Proponowano 

m.in., aby wniosek w takiej sprawie był na listach do głosowania w dwóch 

osiedlach. Jeśli wygrałby w obu, byłby realizowany, jeśli w jednym albo  

w żadnym, wtedy nie. Po stwierdzeniu, że na wnioski rowerowe i tak głosuje  

ok. 9 tys. osób, więc nie ma problemu z ich skutecznym wyborem z listy zadań 

ogólnomiejskich oraz uwadze, że należy upraszczać procedurę BO, wątek 

wygasł.  

 Zwracano uwagę na to, żeby przy zmianach rekomendowanych dla IV edycji 

BO skupić się na osiągnięciu jednego najważniejszego celu (a nie kilku naraz, 

co może być nieskuteczne) – pobudzenia aktywności w osiedlach w sprawach 

ważnych dla tych osiedli, po to by wzmocnić więzi w społecznościach lokalnych 

i poczucie lokalnej, osiedlowej  tożsamości. 

 Sugerowano, żeby nie wprowadzać zbyt wielu i zbyt rewolucyjnych zmian   

do procedury BO, bo to może zaszkodzić społecznemu odbiorowi BO. Były 

jednak także głosy, iż być może tylko daleko idące zmiany mogą uratować BO. 

Po dyskusji, Przewodniczący zaproponował i, przy ogólnej akceptacji Rady, poddał pod 

głosowanie trzy główne warianty podziału zadań na:  

a) Rejonowe/ogólnomiejskie 

b) Osiedlowe/ogólnomiejskie 

c) Osiedlowe/rejonowe/ogólnomiejskie. 

W głosowaniu najwięcej głosów uzyskał wariant b) – 12, wariant c)  - 1 głos, a wariant  

a) - 0 głosów. Tym samym wariant b) zyskał status wariantu rekomendowanego 

Prezydentowi Miasta Łodzi. 

W punkcie 3b) porządku spotkania Przewodniczący zaczął od podzielenia się refleksją, 

wynikającą  z podsumowania ewaluacji III edycji BO,  na temat ewentualnego wydzielenia w 

BO kwoty na zadania dla instytucji miejskich (np. szkół, przedszkoli, przychodni), tak by 



rywalizowałyby one ze sobą w jednej, odrębnej kategorii. Podkreślił zarazem, iż ze względu 

na mnogość instytucji miejskich, jasne wydzielenie instytucji, które znalazłyby się  

w wyodrębnionej kategorii jest bardzo trudne. Podał też, iż w III edycji BO zadania 

inwestycyjne i remontowe dotyczące podmiotów instytucjonalnych miały łączną wartość 

wynoszącą ponad 17 mln zł (z ogółem 40 mln zł). Ze względu na trudności z dojściem  

do konkluzji, Przewodniczący zamknął debatę nad poruszonym przez siebie rozwiązaniem  

i przeszedł do kwestii podziału środków BO na poszczególne kategorie.  

Przyjęto, że Rada zajmie się najpierw podziałem środków między zadania osiedlowe  

a ogólnomiejskie, a potem sposobem podziału środków między osiedla. 

Ustalono w głosowaniu, przy 11 głosach za i jednym wstrzymującym, że na zadania 

osiedlowe zostanie przeznaczonych ok. 30 mln zł (dzielenie kwoty dokładnie 30 mln zł  

na 36 jednostek pomocniczych Miasta nie daje okrągłych wartości), a na zadania 

ogólnomiejskie ok. 10 mln zł. 

W dalszej części spotkania zaprezentowano 5 wariantów podziału środków między 

osiedla. 4 warianty, w tym rekomendowany dla III edycji BO wariant p. Szymona 

Iwanowskiego, były wypracowane jeszcze w styczniu br. przez Zespół ds. Budżetu 

Obywatelskiego w Łodzi. Piąty wariant, z kwotą stałą 150 tys. zł na osiedle i kwotą zmienną 

zależną od liczby mieszkańców, przedstawił p. Przemysław Górski. Zebrani do jego wariantu 

dodali wersję z kwotą stałą 200 tys. zł na osiedle, która została wygenerowana i pokazana  

w trakcie spotkania. 

Po dyskusji nad przedstawionymi wariantami Przewodniczący, przy akceptacji 

zebranych, poddał pod głosowanie propozycję, aby na kolejnym spotkaniu zająć się wyborem 

sposobu podziału środków na osiedla spośród dwóch przedstawionych wariantów: autorstwa 

p. Szymona Iwanowskiego i autorstwa p. Przemysława Górskiego (w dwóch wersjach kwoty 

stałej). Propozycja ta została jednomyślnie przyjęta. 

Ze względu na brak czasu, pkt 4 nie został podjęty. 

W pkt. 5 ustalono, iż następne spotkanie odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 17.  

O miejscu spotkania członkowie Rady zostaną poinformowani drogą mailową. 

W punkcie 6 przedstawiono wystąpienie Rady Osiedla Wniesień Łódzkich w sprawie 

oddania połowy środków z BO do dyspozycji rad osiedli. Po wymianie zdań na temat 

sposobu szerszego włączenia rad osiedli w proces BO, zebrani uznali, iż do tego tematu, jako 

bardzo ważnego, należy wrócić w dalszych pracach Rady.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 


