
Ustalenia ze spotkania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego  

w dniu 4  października 2016 r. 

 

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Programowej, Pan Grzegorz Justyński, 

który po powitaniu zebranych przedstawił porządek spotkania (zał. nr 1). Porządek został 

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

 

W ramach krótkiej informacji o przebiegu głosowania na zadania do BO 

Przewodniczący przekazał, iż zakończone zostało wprowadzanie danych z kart papierowych. 

Do dnia 4.10.2016 r. głosowało ponad 125 tys. osób. Oddano ponad 112 tys. kart 

papierowych i prawie 74 tys. kart internetowych.  

W ostatnim tygodniu głosowania przewidziane zostały akcje promocyjne na osiedlu 

studenckim Lumumbowo, w Off Piotrkowska i w Radiu Żak. Pan Piotr Sobieraj wystąpił  

o sporządzenie raportu wg kategorii wiekowych z rozbiciem na głosujących internetowo  

i papierowo. Zostało to przyjęte do realizacji, ale dopiero po zakończeniu IV edycji BO. 

Przy okazji informacji o głosowaniu pojawiły się dodatkowe wątki np. pytanie o to czy 

powielone karty papierowe z wpisanym tylko jednym zadaniem są ważne. Przewodniczący 

wyjaśnił, iż taka karta, o ile tylko jest kompletnie i poprawnie wypełniona, zachowuje 

ważność. Zwrócono także uwagę na to, iż po raz kolejny niektóre placówki i instytucje 

naginają zasady BO do swoich potrzeb. Drukowanie kart z zaznaczonym zadaniem  

i wciskanie ich ludziom jest nie fair. Należałoby przeprowadzić szeroką akcję uświadamiającą 

dla mieszkańców z jednej strony, a z drugiej zaproponować kodeks BO, który określałby 

właściwe i niewłaściwe praktyki w trakcie głosowania. Remedium na obecne 

nieprawidłowości mogłoby być ograniczenie głosowania tylko do formy elektronicznej.  

Przewodniczący zauważył, iż co do tej propozycji lepiej będzie ustosunkować się po 

przeanalizowaniu wyników głosowania od strony kategorii wiekowych. Będzie to możliwe na 

początku listopada. 

 

Przechodząc do pkt. 4, tj. dyskusji nad zagadnieniami dotyczącymi I etapu procesu BO 

(składanie wniosków i ew. ich preselekcja), w tym zgłoszonymi przez Doraźną Komisję  

ds. BO, Przewodniczący poinformował, iż do przekazanego wcześniej członkom Rady 

zestawu zagadnień nie zgłoszono mailowo w terminie do 2.10.2016 r. żadnych dodatkowych 

kwestii. Z sali padła propozycja zajęcia się sprawą możliwości elektronicznego składania 

wniosków i została  przyjęta.  

Następnie Przewodniczący zaproponował, aby zająć się najpierw pięcioma 

najważniejszymi sprawami do dyskusji, skupiając się na zgłaszaniu propozycji rozwiązań  

i zwięźle sformułowanych opinii. Zestaw ten obejmuje następujące zagadnienia: 

1) Czy i ewentualnie jak precyzujemy kryterium dostępności i jaki z niego robimy 

użytek? 

2)  Czy i ewentualnie w jaki sposób wprowadzamy etap preselekcji 

wniosków/informowania o nich z możliwością zgłaszania zastrzeżeń? 

3) Czy wymagamy zgody/potwierdzenia przyjęcia do wiadomości z możliwością 

wniesienia uwag ze strony kierownika instytucji, której dotyczy wniosek? 

4) Czy i ewentualnie w jaki sposób doprecyzowujemy warunki dotyczące wskazania 

realizatora wniosku? 

5) Czy opracowujemy wykaz zadań jakich nie można zrealizować w ramach BO? 

 



Przewodniczący rozpoczął dyskusję od zagadnienia 2), ale często pojawiały się 

wystąpienia dotyczące kilku zagadnień na raz bądź powracające do wcześniejszych kwestii.  

Odnośnie tego zagadnienia pojawiły się następujące konstatacje/propozycje: 

a) Organizowanie spotkań z mieszkańcami osiedli jest trudne i ze względu na dotarcie 

do nich i – w szeregu przypadków - z braku odpowiedniego lokalu (np. Osiedle 

Lublinek-Pienista). 

b) Wobec pojawiania się częstych zastrzeżeń do wniosków potrzebne byłyby spotkania 

pozwalające na rozpoczęcie dialogu między oponentami wniosku a jego 

autorem/ami z udziałem przedstawicieli Biura ds. Partycypacji Społecznej,  

Doraźnej Komisji ds. BO czy NGOs. Budżet obywatelski to głównie dialog. Trzeba 

próbować wypracować rozwiązania satysfakcjonujące różne strony. 

c) Spotkania z autorami wniosków mogą mieć charakter informacyjny lub 

preselekcyjny; opinie członków Rady w tej materii były podzielone. 

d) Eliminowanie wniosków nie służy edukacji mieszkańców; preselekcja miałaby sens 

przy podejściu do BO zgodnie z koncepcją jakościową a nie ilościową; takie 

podejście jest możliwe przy np. 100 wnioskach, ale nie przy 1500. 

e) Należałoby bardziej związać wnioski z mieszkańcami danego osiedla, np. poprzez 

ograniczenie liczby wniosków składanych przez jednego autora do jednej 

propozycji (skasuje to np. składanie 36 takich samych wniosków bez rozpoznania 

specyfiki poszczególnych osiedli). 

f) Kto miałby decydować o preselekcji? Czy najbardziej zdeterminowana grupa 

oponentów jakiegoś wniosku? Takie rozwiązanie nie byłoby dobre. Nie jest też 

łatwe rozstrzygnięcie co do dopuszczenia głosowania negatywnego. 

g) Newralgicznym punktem BO jest wykorzystywanie w głosowaniu stosunku 

zależności czy podległości np. nauczyciel/uczeń, pracodawca/pracownik. 

h) Należy przedstawić na możliwie wczesnym etapie informacje o wnioskach i dać 

możliwość zgłaszania zastrzeżeń. 

i) Należy odejść od preselekcji wniosków na rzecz ich prezentacji na spotkaniach lub 

w innej formie (np. przez internet w powszechnie dostępnych aplikacjach + na 

specjalnej platformie internetowej). 

j) Potrzebne są instrumenty by móc doprowadzić do dialogu, inaczej skazujemy się na 

nieskuteczność (wielu autorów wniosków odmawia współpracy, nie odpowiada na 

maile czy telefony). Bez dialogu z kolei nie ulepszymy wniosku, nie wypracujemy 

kompromisu. Dlatego należy rozważyć, podobnie jak np. jak w Warszawie, większą 

twardość ze strony Urzędu w stosunku do wnioskodawców. 

k) Brak przywiązania części autorów do ich wniosków źle świadczy o BO w Łodzi; 

potrzebne jest ciało do debaty nad partycypacją, deliberacją i edukacją w tym 

zakresie.  

l) Potrzebny jest rygoryzm – jak autor nie przychodzi na spotkanie, to niech decydują 

inni albo niech wniosek zostanie odrzucony.  

m) Należy w procedurze wprowadzić wymóg współpracy z autorem i mieszkańcami 

przez komórki merytoryczne. 

n) Należy wprowadzić okres np. 2 tygodni na zgłaszanie zastrzeżeń, a potem 

organizować trójstronne spotkania (autor, oponenci/mieszkańcy, urząd). 

 

Na koniec tego zagadnienia Przewodniczący zaproponował, aby po zebraniu propozycji 

i po ewaluacji, dokonać przegłosowania rekomendacji z ewentualnymi uwagami. Zostało to 

jednomyślnie przyjęte. 

 



W trakcie dyskusji nad zagadnieniem 3) pojawiły się następujące konstatacje  

i propozycje: 

a) Na formularzu wniosku należy umieścić punkt dotyczący potwierdzenia przyjęcia 

do wiadomości jego treści przez kierownika placówki/jednostki, do której wniosek 

się odnosi. Nie chodzi tu o negację, ale o uzyskanie istotnych uwag co do  

np. planów instytucji albo realizowanych już przez nią przedsięwzięć. 

b) Wniosek powinien zawierać sprecyzowaną lokalizację jego realizacji, a gdy jej brak, 

komórka merytoryczna powinna ją doprecyzować w porozumieniu z autorem. 

c) Należy uregulować kwestie nieracjonalnych propozycji typu piąta stacja rowerowa 

na małym osiedlu, na którym są już cztery. Chodzi o jakąś regulację systemową 

zapobiegającą niegospodarności. Być może potrzebne jest określenie jakichś 

warunków brzegowych chroniących przed nieracjonalnym wydaniem publicznych 

środków. 
 

Jeśli chodzi o zagadnienia 4) i 5) Przewodniczący przekazał, iż Biuro ds. Partycypacji 

Społecznej zaproponuje propozycje w tym zakresie. 
 

Co do zagadnienia 1) zaproponowano, aby rozważyć wprowadzenie dwóch jej 

kategorii: pełnej i ograniczonej. Po dyskusji okazało się jednak, że ze względu na szczególnie 

złożony, wieloznaczny, wielowymiarowy i podlegający relatywizacji charakter pojęcia 

”dostępność”, proste kategoryzacje mają znikomą wartość informacyjną, natomiast te 

rozbudowane mogą zostać zignorowane albo błędnie wykorzystywane przez autorów co mija 

się z założonym celem. Odstąpiono także, z powyższych względów, od próby stworzenia 

definicji dostępności. 
 

Zagadnienia dodane na poprzednim posiedzeniu Rady dotyczące terminu ogłoszenia 

BO i przyjmowania wniosków, kształtu formularza zgłoszeniowego oraz dodane na początku 

obecnego - elektroniczne zgłaszanie wniosków - będą przedmiotem dalszych dyskusji. 

Sprawa doradztwa dla autorów wniosków jest bezdyskusyjna i oczywista – ma ono pozostać. 
 

Przewodniczący odczytał następnie treść przesłanego członkom Rady pisma Doraźnej 

Komisji ds. BO zwracając uwagę na zbieżność większości propozycji z zagadnieniami 

dyskutowanymi przez Radę. Zwrócił uwagę na punkt dotyczący rewitalizacji obszarowej. 

Członkowie Rady zauważyli, iż ż plan tej rewitalizacji obejmuje w kolejnych latach 

większość terenu Łodzi. Oznacza to, iż może dojść do kolizji wniosków do BO z planami 

rewitalizacyjnymi i zagrożenia niegospodarnością. Dlatego do formularza analizy propozycji 

zadania do BO należałoby wprowadzić opinię dyrektora Biura ds. Rewitalizacji. 
 

W punkcie 5 Przewodniczący potwierdził, iż następne spotkanie odbędzie się  

25 października 2016 r. i obejmie wówczas dokończenie etapu I procesu BO i etap II oraz, 

jeśli wystarczy czasu, etap III. 
 

W punkcie 6 Przewodniczący poinformował o skierowaniu do Rady dwóch maili. 

Autor pierwszego - w sprawie nazewnictwa osiedli – zauważa, iż nazwy jednostek 

pomocniczych nie odpowiadają np. nazwom osiedli spółdzielczych i prowadzi to często do 

nieporozumień. Autor drugiego protestuje przeciwko konieczności podawania numeru PESEL  

i telefonu w głosowaniu. W pierwszej kwestii, poza akcją informacyjną, nie da się nic więcej 

zrobić. W drugiej, wymóg podawania numeru PESEL i telefonu jest niezbędny dla 

uszczelnienia procesu głosowania.  
 

Wobec wyczerpania porządku spotkania, Przewodniczący  zakończył je. 


