
Ustalenia ze spotkania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego  

w dniu 24  maja 2016 r. 

 

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Programowej, Pan Grzegorz Justyński, 

który po powitaniu zebranych przedstawił porządek spotkania (zał. Nr 1). Został on 

jednomyślnie przyjęty. Lista obecności na spotkaniu stanowi zał. nr 2. 

 

W punkcie 3 pan Krzysztof Lechowicz poinformował zebranych o wynikach składania 

wniosków do BO IV edycji w podziale na poszczególne rejony oraz na kategorie  zadań. 

 

W punkcie 4 pan Przewodniczący zapoznał członków Rady z przebiegiem obrad w 

komisji Unii Metropolii Polskich. W trakcie dyskusji tego gremium zwracano uwagę na 

kruchość podstawy prawnej budżetów obywatelskich i różne problemy wypływające z tego 

tytułu, a zarazem obawy przed przeregulowaniem tej kwestii. To drugie stanowisko przeważa 

w samorządach. Ze strony rządowej sygnalizowana jest jednak potrzeba regulacji ustawowej 

budżetów obywatelskich. Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich pragną być 

informowane o planowanych rozwiązaniach. 

Przed rozpoczęciem dyskusji w pkt. 5, pan Przewodniczący zaproponował, aby – ze 

względu na zbliżający się okres wakacyjny, a także niewielką frekwencję na spotkaniu -

główny akcent, jeśli chodzi o wykaz problemów do omówienia, a także wymianę stanowisk i 

opinii, przenieść do wirtualnej tablicy, która zostanie utworzona, a link do niej przesłany do 

członków Rady.    

Następnie Przewodniczący omówił krótko podpunkty a) – h) oraz dodał do listy 

problemów do dyskusji poruszaną już wcześniej sprawę wniosków elektronicznych oraz 

sprawę rezygnacji z podawania adresów zamieszkania w procedurze BO na rzecz 

oświadczenia o byciu mieszkańcem Łodzi.  

Najważniejsze ustalenia z dyskusji: 

 w podpunkcie b) została zgłoszona propozycja opracowania formularza 

osadzonego w formacie .PDF, 

 w podpunkcie c) pojawiły się propozycje doprecyzowania kwestii realizatora 

bądź w zasadach BO bądź jako dodatkowa informacja na formularzu 

zgłoszeniowym, 

 w podpunkcie e) Przewodniczący poinformował, iż w Wydziale Edukacji, w 

okresie czerwiec – październik br. przygotowywane jest całościowe 

rozwiązanie dotyczące dostępności boisk w szkołach. 

W punkcie 6 pan Przewodniczący poddał pod głosowanie swoją wcześniej zgłoszoną 

propozycję, aby dalsza praca w okresie wakacyjnym odbywała się w formie dyskusji 

wirtualnej z wykorzystaniem narzędzia internetowego, a jej wyniki zostały podsumowane na 

spotkaniu po wakacjach. Propozycja została jednomyślnie przyjęta. Przewodniczący 

zastrzegł, iż być może dojdzie do spotkania po 16 lipca br., tj. po zakończeniu prac przez 

Doraźną Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej, o ile będą po temu ważne 

powody.  

W związku z tym, że nie zgłoszono żadnej sprawy w punkcie 7 porządku, 

Przewodniczący zamknął obrady. 

 

 


