
Ustalenia ze spotkania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego  

w dniu 6 września 2016 r. 

 

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Programowej, Pan Grzegorz Justyński, 

który po powitaniu zebranych przedstawiła porządek spotkania (zał. Nr 1). Porządek został 

jednomyślnie przyjęty. Lista obecności stanowi załącznik nr 2. 

W punkcie 3 Przewodniczący zaproponował podział problemów na grupy: 

1) zgłaszanie , doprecyzowanie wyglądu wniosku, kwestia dostępności, zasada jedna     

    propozycja jeden wniosek. 

2) prace Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego – precyzyjne kryteria oceny,      

    doprecyzowanie zakresu prac (na jakie zadania mogą składać wnioski „placówki”  

    zwłaszcza „placówki niepubliczne” oraz rozwiązanie kwestii umów dzierżawy i  

    użyczenia na tereny objęte konkretna propozycją zadania zgłaszanego do BO. 

3).głosowanie- zasady głosowania w tym głosowania negatywnego. 

4) sprawy techniczne – kampania edukacyjno- informacyjna, włączenie Rad Osiedli w  

     proces BO, techniczna strona głosowania, spotkania informacyjne oraz preselekcja  

     wniosków. 

5) ustalanie wyników – tylko wg liczby głosów, czy należałoby włączyć zasadę  

     kosztochłonności, minimalnej liczby głosów oddanych na projekt a takaż 

doprecyzować wskazywanie w propozycjach zadań do BO realizatora wniosku, 

używania nazw własnych i nazwisk. 

 

Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę na problem dotyczący inwestycji na 

danym terenie. Czy wniosek powinien zawierać zgodę właściciela bądź administratora danego 

terenu bądź budynku o możliwości realizacji zadań w ramach BO, czy dana inwestycja nie 

koliduje z planami dotyczącymi danego terenu. 

Przewodniczący zasygnalizował problem dostępności dla mieszkańców zadań 

realizowanych w ramach BO (np. zakupu aparatury do przychodni zdrowia a następnie 

wykorzystywania jej do działalności komercyjnej tejże przychodni). Czy powinien w 

zasadach BO znaleźć się zapis uniemożliwiający lub ograniczający taką działalność. 

Zwrócono również uwagę na zagrożenia dla BO. Czy zachowanie lub wprowadzenie 

dodatkowych kryteriów ograniczających będzie miało przełożenie na udział mieszkańców 

Łodzi w procesie BO. Czy takim czynnikiem, z jednej strony ograniczającym a jednocześnie 



eliminującym „nadużycia” byłoby zrezygnowanie z głosowania papierowego na rzecz 

głosowania tylko i wyłącznie elektronicznego. 

W pkt. 6 ustalono, iż następne spotkanie Rady odbędzie się 20 września. 

W związku z brakiem spraw różnych i tym samym wyczerpaniu porządku spotkania 

zakończono posiedzenie Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

 

 


