
Ustalenia ze spotkania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego  

w dniu 9 lutego 2016 r. 

 

 

Spotkanie rozpoczął Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej, Pan Łukasz 

Prykowski, który po powitaniu zebranych przedstawił rozesłany wcześniej porządek 

spotkania (zał. Nr 1). Zaproponowany porządek spotkania został przyjęty przez wszystkich 

uczestników spotkania. 

 

Następnie Pan Krzysztof Lechowicz, pracownik Biura ds. Partycypacji Społecznej,  

w pkt  3 zreferował raport z prac Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego z okresu 

10.11-2015 – 26.01.2016, który stanowi załącznik do niniejszych ustaleń. (zał. Nr 2).  

 

W pkt. 4  Pan Krzysztof Lechowicz przedstawił roboczy harmonogram przygotowań 

budżetu obywatelskiego na 2017 r. (zał. Nr 3).Harmonogram ten winien być rozszerzony  

o punkt dotyczący ewaluacji, która miałaby odbyć się w listopadzie a w grudniu zostałaby 

podana do wiadomości. 

 

Po przedstawieniu harmonogramu, wśród członków Rady obecnych na spotkaniu wywiązała 

się dyskusja. Najważniejsze z poruszonych zagadnień i przedstawionych opinii zostały 

wyszczególnione poniżej.  

 

 Jeżeli Rada Programowa chciałaby skonsumować uwagi z ewaluacji to cały proces BO, 

      w tym także głosowanie, powinno zakończyć się w lipcu. 

 Powinny zostać zebrane od jednostek pomocniczych Miasta – Rad Osiedli deklaracje dot. 

zorganizowania spotkań otwartych dla mieszkańców tych jednostek w określonych 

terminach. 

 Rady Osiedli powinny w trakcie takich spotkań oraz poza nimi promować wszystkie 

projekty złożone na terenie danej Rady. 

 Spotkania organizowane na terenie i dla mieszkańców poszczególnych Rad powinny być 

moderowane przez podmiot zewnętrzny np. wyłonioną w drodze konkursu organizację 

pozarządową. 

 Do 18 lutego członkowie Rady Programowej proszeni są o przesłanie projektów, jak 

włączyć jednostki pomocnicze Miasta w realizację IV i kolejnych edycji BO. 

 

W punkcie 5 Zastępca Przewodniczącego zaproponował dyskusję nad działaniami 

informacyjno-edukacyjno-promocyjnymi, które prowadzone byłyby w trakcie IV edycji BO. 

Poniżej przestawiono najważniejsze z poruszonych zagadnień i przedstawionych opinii: 

 Część działań edukacyjno-informacyjnych przejmie organizacja pozarządowa wyłoniona 

w rozpisanym na tę okoliczność konkursie. 

 Debata nad całością działań edukacyjno-informacyjno-promocyjnymi, ze względu na 

niewielką liczbę członków Rady została przeniesiona na następne spotkanie. 

 Członkowie Rady Programowej zaproponowali, aby na następne spotkanie Rady był 

zaproszony przedstawiciel Łódzkiego Centrum Wydarzeń odpowiedzialny za promocję 

BO, który przedstawiłby ofertę promocyjną. 

 Zaproponowano, aby jedno lub kilka spotkań Rady poświęcić wypracowaniu pożądanego 

modelu działań informacyjno-edukacyjnych BO (w działaniach podejmowanych 

dotychczas brakuje nowości oraz pewnego elementu modułowości). 

 Zaproponowano również, aby zaprosić na jedno z kolejnych spotkań przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, które realizowały kampanie edukacyjno-informacyjna  



w poprzednich edycjach, aby wskazały zagrożenia i problemy z jakimi spotykały się  

w trakcie tych kampanii. 

 

W punkcie 6, obok wcześniej wskazanych tematów do dyskusji na kolejnych spotkaniach, 

zaproponowano także: 

 znalezienie formuły tzw. małych szkolnych BO, jako elementu edukacji dzieci  

i młodzieży, a także wykształceniu dobrych praktyk oraz etycznego działania głównie  

w procesie głosowania na zadania przeznaczone do realizacji. Być może warto byłoby 

wydzielić taką pulę środków dla szkół, aby pokazać przyszłym beneficjentom środków  

z BO, czysty proces przebiegu BO bez „kombinowania”. Zapobiegłoby to także 

zaprzepaszczeniu potencjału dzieci, które w niedalekiej przyszłości (po ukończeniu 16 lat) 

włączą się w proces BO. 

 włączenie deliberacji w proces BO. 

 Rozważenie w następnych edycjach BO możliwości kilkakrotnego głosowania 

(wykorzystania numerów PESEL) aż do wyczerpania puli głosów, które glosujący 

mieszkaniec ma do dyspozycji. 

 

W sprawach różnych (pkt 7.) – zaproponowano dwa terminy kolejnego spotkania 1 lub 2 

marca, z prośbą o mailowe wypowiedzenie się w tej kwestii członków Rady. 

 

Wobec wyczerpania porządku spotkania zakończono posiedzenie Rady Programowej  

ds. Budżetu Obywatelskiego. 

 

 


