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SUBREGION PÓŁNOCNY 
(obejmujący powiaty: kutnowski, łowicki, zgierski, łęczycki) 
 

L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1. 
Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej  

w Wyskokach 

Zgodnie z § 1 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „w przypadku zadań, 
które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić teren, na którym Województwo 
Łódzkie może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania. Zadanie polegające  
na doposażeniu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyskoki należy do kompetencji Gminy Stryków, 
ponieważ sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) do zadań gminy należy utrzymanie gminnych obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Obiekt, który w ramach zadania 
miałby być doposażony jest własnością Gminy Stryków. Ponadto zadanie nie ma charakteru 
ponadlokalnego. 

2. 

TAAAAAKI KARP!!!!!!!!!!!!!!! - REGIONALNE 

RODZINNE ZAWODY WĘDKARSKIE  

NAD ZALEWEM BATORÓWKA 

Zadanie dotyczy organizacji rodzinnych zawodów wędkarskich nad Zalewem Batorówka. Zalew jest 
własnością Fundacji Batorówka w Woli Łokotowej.  Władający terenem wyraził zgodę  
na przeprowadzenie imprezy na tym terenie. Jednak zadanie przewiduje zakup inwestycyjny w postaci 3 
ton karpia hodowlanego o szacunkowej wartości 30.000 zł, co stanowi 85% wartości całego zadania.  
Z uwagi na przytoczone w opisie zadania zasady połowów, całość ryb wyłowionych podczas zawodów 
trafia z powrotem do Zalewu i pozostanie, do dyspozycji władającego zalewem (zadanie nie przewiduje 
np. nieodpłatnego rozdania ryb uczestnikom zawodów). Wykonanie tego zadania przez województwo 
Łódzkie nie jest, zatem możliwe, gdyż w efekcie zostałby zarybiony zbiornik należący do prywatnego 
podmiotu, zwiększając jego wartość.  Celem budżetu obywatelskiego jest zaspokajanie potrzeb 
zbiorowych, ogólnodostępnych, powszechnych, a nie jednostkowych. Zwiększenie majątku danemu 
podmiotowi tzw. prywatnemu nie jest zaspokajaniem potrzeb zbiorowych, lecz indywidualnych. Ponadto 
do zadań i kompetencji województwa nie należy przeprowadzanie zawodów wędkarskich. Zadanie nie ma 
również charakteru ponadlokalnego. 

3. 
Siłownia zewnętrzna na terenie "SOŁTYSÓWKI" 

w Jedliczu "B" 
Zadanie ma charakter inwestycyjny, a takie zadania mogą być realizowane tylko na mieniu Województwa. 
Działka nr 140/74 przy ul. Kochanowskiego 2 w Jedliczu B nie jest we władaniu Województwa Łódzkiego. 
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L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

4. 

BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI 

WOJEWÓDZKIEJ NR 702 NA ODCINKU  

BIAŁA-WARSZYCE 

Zakres zadania jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Łodzi. Zadanie jest ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Województwa Łódzkiego będących wieloletnimi 
programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2017-
2036. 

5. 

Łowicz - przez serce do zdrowia - wyposażenie  

w defibrylatory budynków parafii, jednostek 

miejskich i gminnych 

Zadanie zakłada zakup 22 sztuk defibrylatorów AED i umieszczenie ich w budynkach użyteczności 
publicznej (nie należących do mienia Województwa Łódzkiego).Ponadto w zadaniu przewidziano również 
przeprowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przy wsparciu defibrylatorów AED oraz 
akcji promującej całość zadania. Ze względu na fakt, iż zakup jednego defibrylatora został oszacowany 
przez zgłaszającego na kwotę 7 500,00 złotych, niniejsze zadanie jest zadaniem inwestycyjnym na mieniu 
nie będącym we władaniu Województwa Łódzkiego i z tego powodu musi zostać ocenione negatywnie. 
Dodatkowa należy zaznaczyć, iż rozeznanie rynku pozwoliło stwierdzić, iż nie jest możliwym zakup 
defibrylatora poniżej kwoty 3 500,00 zł. 

6. Strefa kibica 2018 w Aleksandrowie Łódzkim 

Zgłoszone  zadanie nie należy do zadań Województwa  Łódzkiego. Zgodnie z art. 14  ust. 1 pkt 11 ustawy  
o samorządzie województwa,  samorząd wykonuje zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki. 
Stworzenie strefy kibica nie jest działaniem stricte sportowym,  a jedynie działaniem promującym sport. 
Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy, na politykę rozwoju województwa  składa się promocja 
jego walorów  i możliwości  rozwojowych. Organizacja strefy kibica nie wpisuje się w ww. promocję, służy 
bowiem jedynie promocji piłki nożnej jako dyscypliny sportowej oraz imprezy Mistrzostwa Świata 2018. 
Do zadań Województwa Łódzkiego należy natomiast drugi element projektu – Regionalny Turniej Piłki 
Nożnej Drużyn Dziecięcych.  Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej skontaktował się  
z Wnioskodawcą, prosząc o korektę zakresu projektu. Wnioskodawca nie wyraził zgody na propozycję 
zmian w zakresie propozycji zadania. Na obecnym etapie oceny wniosku koszt realizacji całości zadania  
jest niemożliwy  do zweryfikowania, ponieważ TVP nie ogłosiła oficjalnego cennika kosztów licencji 
uprawniającej do pokazywania meczów podczas Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 r. w otwartych 
niekomercyjnych strefach Kibica. W chwili obecnej nie są znane zasady udzielania licencji ani koszty z nią 
związane. Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej  wystąpił do TVP z prośbą o udzielenie 
informacji o planowanych kosztach udzielania licencji w 2018 r., ale nie uzyskał odpowiedzi na zadane 
pytanie. 
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L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

7. 
Budowa chodnika Bedlno – Bedlno-Żbiwiec  

przy DW 583 

W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej 
oraz pozyskanie gruntu pod inwestycję. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku 
budżetowego, a koszty jego realizacji przekraczają środki finansowe przewidziane w Budżecie 
Obywatelskim Województwa Łódzkiego na rok 2018 – zweryfikowany koszt realizacji zadania wynosi  
981 310,00 zł. 

8. 
"Dzień kiernozkiego dzika - impreza 

integracyjna łącząca pokolenia" 

Jak wskazuje sam wnioskodawca, zadanie polega na organizacji imprezy kulturalnej, nawiązującej  
do legendy o powstaniu tej miejscowości ma za zadanie promocję miejscowości i lokalnych tradycji, 
integrację pokoleń, pobudzenia aktywności i integracji społecznej, w związku z tym stanowi zadanie 
własne gminy, nie zaś samorządu województwa. Ponadto w zgłoszeniu brak zgody właściciela obiektu na 
realizację zadania. W związku z powyższym  nie ma możliwości realizacji zadania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. 

9. 
Wieloletni program zadrzewiania nieużytków  

w gminie Piątek 

Realizacja wnioskowanego zadania odbywać się ma na terenie pojedynczej działki położonej na terenie 
gminy Piątek, w związku z czym realizacja zadania nie ma charakteru ponadlokalnego, zatem nie jest 
spełniony warunek określony w § 4 ust. 3 oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/477/17 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. Przedmiotowa nieruchomość jest własnością spółki 
Abakus N Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 3/5, w związku z czym nie stanowi ona 
terenu na którym Województwo Łódzkie może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne  
na to zadanie (niezgodność z § 1 ust. 3 ww. Regulaminu). Ponadto, z nazwy zadania oraz założeń, 
zawartych w jego opisie wynika, iż jest to zadanie wieloletnie, odbywające się cyklicznie przez okres 7 lat, 
zatem nie jest spełniony warunek określony w § 1 ust. 1 oraz § 8 ust. 2 pkt 3 ww. Regulaminu (możliwość 
realizacji zadania w ciągu roku budżetowego). 

10. Warsztaty zdrowego gotowania 

Propozycja zadania nie należy do zadań samorządu województwa – nie zawiera elementów działań 
prozdrowotnych, edukacji ekologicznej, ani promocji produktów tradycyjnych wpisanych na Listę 
Produktów Tradycyjnych. Zadanie nie ma ponadto charakteru ponadlokalnego. W związku z powyższym 
nie spełnia warunków Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. 
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L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

11. 

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 702 w km 17+0,50-17+800 w miejscowości 

Piekary, gm. Piątek 

W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej 
oraz może zachodzić konieczność pozyskania gruntu pod inwestycję. Warunki terenowe wymuszają 
usytuowanie przedmiotowego chodnika bezpośrednio przy jezdni. W związku z powyższym zachodzi 
konieczność kompleksowego przebudowania tego odcinka drogi wojewódzkiej, której szerokość w stanie 
istniejącym wynosi zaledwie 6 metrów. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku 
budżetowego, a koszty jego realizacji znacznie przekraczają środki finansowe przewidziane w Budżecie 
Obywatelskim Województwa Łódzkiego na rok 2018 – szacunkowy koszt realizacji zadania: 721 310,00 zł. 

12. 
Adaptacja pomieszczeń po sklepie na klub 

osiedlowy - świetlicę regionalną 

Na podstawie  § 5 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, zgłoszenie uznaje 
się za ważne, jeśli w formularzu zostaną wypełnione prawidłowo wszystkie pola obowiązkowe  
oraz załączona zostanie prawidłowo wypełniona lista poparcia. W wyniku weryfikacji propozycji zadania 
pod względem formalnym, tj. w zakresie poprawności i kompletności wypełnienia formularza, 
stwierdzono konieczność uzupełnienia braków. Zgłaszający nie uzupełnił braków formalnych formularza 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Regulaminu, tj. w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania  
do uzupełnienia braków pod rygorem uznania formularza za nieważny. Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu,  
w przypadku niespełniania wymogów formalnych formularz zostaje uznany za nieważny i nie podlega 
analizie pod względem merytorycznym. 

13. 
Budowa przystanku kolejowego i ŁKA  

w Jedliczu A 

Na podstawie  § 5 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, zgłoszenie uznaje 
się za ważne, jeśli w formularzu zostaną wypełnione prawidłowo wszystkie pola obowiązkowe  
oraz załączona zostanie prawidłowo wypełniona lista poparcia. W wyniku weryfikacji propozycji zadania 
pod względem formalnym, tj. w zakresie poprawności i kompletności wypełnienia formularza, 
stwierdzono konieczność uzupełnienia braków. Zgłaszający nie uzupełnił braków formalnych formularza 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Regulaminu, tj. w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania  
do uzupełnienia braków pod rygorem uznania formularza za nieważny. Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu,  
w przypadku niespełniania wymogów formalnych formularz zostaje uznany za nieważny i nie podlega 
analizie pod względem merytorycznym.  
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L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

14. QTNO Race- ekstremalny bieg z przeszkodami 

Na podstawie  § 5 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, zgłoszenie uznaje 
się za ważne, jeśli w formularzu zostaną wypełnione prawidłowo wszystkie pola obowiązkowe  
oraz załączona zostanie prawidłowo wypełniona lista poparcia. W wyniku weryfikacji propozycji zadania 
pod względem formalnym, tj. w zakresie poprawności i kompletności wypełnienia formularza, 
stwierdzono konieczność uzupełnienia braków. Zgłaszający nie uzupełnił braków formalnych formularza 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Regulaminu, tj. w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania  
do uzupełnienia braków pod rygorem uznania formularza za nieważny. Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu,  
w przypadku niespełniania wymogów formalnych formularz zostaje uznany za nieważny i nie podlega 
analizie pod względem merytorycznym. 

15. Taniec sposobem na życie 

Na podstawie  § 5 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, zgłoszenie uznaje 
się za ważne, jeśli w formularzu zostaną wypełnione prawidłowo wszystkie pola obowiązkowe  
oraz załączona zostanie prawidłowo wypełniona lista poparcia. W wyniku weryfikacji propozycji zadania 
pod względem formalnym, tj. w zakresie poprawności i kompletności wypełnienia formularza, 
stwierdzono konieczność uzupełnienia braków. Zgłaszający nie uzupełnił braków formalnych formularza 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Regulaminu, tj. w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania  
do uzupełnienia braków pod rygorem uznania formularza za nieważny. Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu,  
w przypadku niespełniania wymogów formalnych formularz zostaje uznany za nieważny i nie podlega 
analizie pod względem merytorycznym. 

16. 

Stworzenie bazy noclegowej przeznaczonej  

do organizacji wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży w formie kolonii, poprzez budowę 

"domu z bali" 

Zgłoszenie propozycji zadania zostało dokonane po upływie wyznaczonego terminu, w związku z czym - 
na podstawie § 5 ust. 6 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego - nie podlega 
rozpatrzeniu. 
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SUBREGION WSCHODNI 
(obejmujący miasto Skierniewice oraz powiaty: skierniewicki, rawski, brzeziński, tomaszowski, opoczyński) 

 

L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1. Gabinet rehabilitacji neuropediatrycznej 

Zadanie dotyczy utworzenia i doposażenia Gabinetu rehabilitacji neuropediatrycznej w strukturach 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach. Jest to zadanie 
infrastrukturalne i inwestycyjne na mieniu nie będącym w posiadaniu Województwa Łódzkiego,  
tym samym nie jest zgodne z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. 

2. 

Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców  

w rejonie drogi wojewódzkiej w miejscowości 

Kołacinek 

W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej  
oraz pozyskanie gruntu pod inwestycję. Warunki terenowe wymuszają usytuowanie przedmiotowego 
chodnika bezpośrednio przy jezdni. W związku z powyższym zachodzi konieczność kompleksowego 
przebudowania tego odcinka drogi wojewódzkiej. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu 
jednego roku budżetowego, a koszty jego realizacji znacznie przekraczają środki finansowe przewidziane 
w Budżecie Obywatelskim Województwa Łódzkiego na rok 2018 – szacunkowy koszt realizacji zadania  
to 645 000,00 zł. 

3. 
Walczymy z problemem picia alkoholu  

przez dziewczęta i kobiety oraz kobiety w ciąży 

W wyniku oceny merytorycznej propozycji zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego na rok 2018, proponowane zadnie zostało zweryfikowane negatywnie  
ze względu na brak ponadlokalnego charakteru działania oraz niewyrażenie zgody na wprowadzenie 
zmiany w treści propozycji zadania w ww. zakresie. Zadanie nie wypełnia wymogu, o którym mowa  
w § 4 ust. 3 regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa  Łódzkiego - zgłaszane zadnia muszą 
posiadać charakter ponadlokalny. 

4. ŚCIEŻKA ROWEROWA W RZECZYCY 

Zakres zadania jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Łodzi. Ponadto w celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie 
dokumentacji projektowej. Celowym jest wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego odseparowanego  
od jezdni, poza rowem odwadniającym. W związku z tym zachodzić będzie konieczność pozyskania gruntu 
pod przedmiotową inwestycję. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku 
budżetowego, a koszty jego realizacji przekraczają środki finansowe przewidziane w Budżecie 
Obywatelskim Województwa Łódzkiego na rok 2018 – szacunkowy koszt realizacji zadania to 544 090,00 
zł. 
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L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

5. 
Dbamy o zdrowy i ładny uśmiech dzieci  

i młodzieży 

Kosztorys nie zawiera wszystkich składowych, tj. kosztów przeglądu stomatologicznego, a może zdarzyć 
się sytuacja, że ze świadczeń skorzysta pacjent ze zdrowym uzębieniem. Zdaniem Departamentu Polityki 
Zdrowotnej zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego nie może generować kosztów  
dla jego uczestników. Departament zaproponował, by koszty przeglądu stomatologicznego zostały ujęte  
w ramach przedmiotowego zadania, lecz Wnioskodawca nie wyraził zgody na zmianę kosztorysu  
w powyższym zakresie. Ponadto Wnioskodawca ograniczył dostępność do świadczeń poprzez wskazanie, 
że mogą to być podmioty lecznicze, udzielające świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne, które  
nie posiadają kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (w myśl ustawy o zdrowiu publicznym  
do udziału w konkursie mogą być zaproszone podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności 
dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu 
publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określone w art. 3 ust. 2 ustawy 
dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym). 

6. Koncert - Olya Polyakova 

Z zebranych informacji wynika, że minimalny koszt realizacji zadania wyniesie co najmniej 302 560 zł,  
a istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że wzrośnie on o około 20-50 tys. zł, ponieważ nie jest możliwe 
przewidzenie wszystkich kosztów związanych z wymaganiami artysty oraz liczbą widzów; do momentu, 
gdyby doszło do ewentualnej realizacji zadania w 2018 roku.  Zgodnie z Regulaminem Budżetu 
Obywatelskiego WŁ, koszt realizacji zadań zgłaszanych do Budżetu nie może być wyższy niż 300 000 zł.  

7. 

Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców 

miejscowości Niwna poprzez budowę chodnika 

przy drodze woj. nr 707 

W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej  
oraz pozyskanie gruntu pod inwestycję. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku 
budżetowego, a koszty jego realizacji przekraczają środki finansowe przewidziane w Budżecie 
Obywatelskim Województwa Łódzkiego na rok 2018 – szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi ponad  
1 mln zł.  

8. 

"Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowania 

dróg: ulic: Zamkowa Wola - Aleksandrówka - 

Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej" 

W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej  
oraz  uregulowanie stanu prawnego działki, która w całości należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, a koszty jego 
realizacji przekraczają środki finansowe przewidziane w Budżecie Obywatelskim Województwa Łódzkiego 
na rok 2018 - szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 400 000,00 zł.  
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L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

9. DWUDNIOWY ZLOT ZIELARSKI woj. ŁÓDZKIEGO 

Zakres tematyczny wnioskowanego zadania nie wpisuje się w zadania i kompetencje województwa,  
ani w zakresie edukacji ekologicznej, ani w zakresie rolnictwa. Ponadto wnioskowane zadanie nie 
identyfikuje się z celem operacyjnym dotyczącym wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, określonym 
w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, przyjętej uchwałą nr XXXIII/664/13 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r., a zatem nie został spełniony warunek określony  
w § 4 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, stanowiącego załącznik nr 1 
do uchwały nr XXXVII/477/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 r.   

10. 

"Budowa stacjonarnej wagi samochodowej 

przy drodze wojewódzkiej 713 w Tomaszowie 

Mazowieckim" 

Zadanie dotyczy inwestycji planowanej do realizacji na terenie nie stanowiącym własności Województwa 
Łódzkiego. Wskazany we wniosku teren stanowi własność Gminy Tomaszów Mazowiecki. Wdrożenie 
przedmiotowego zadania wiąże się z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej  
oraz dokonania wykupu gruntu. Realizacja zadania nie jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego. 

11. 
Tradycje ludowe i kulinarne na dożynkach  

w Sławnie 

Projekt zakłada organizację regionalnego święta plonów. Celem zadanie jest promowanie tradycji, 
obrzędów i zwyczajów związanych ze świętem plonów oraz promocja kultury regionalnej. Województwo 
Łódzkie na początku każdego roku ogłasza konkurs na organizację Dożynek Wojewódzkich. Konkurs 
skierowany jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim.  
Na podstawie przedstawionych ofert, zawierających miejsce i lokalizację dożynek, program dożynek, 
budżet przedsięwzięcia oraz partnerów zaangażowanych w organizację dożynek Zarząd Województwa 
Łódzkiego wybiera jednostkę, która będzie realizowała to przedsięwzięcie. Zakres rzeczowy propozycji 
zadania jest zatem objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez województwo w roku 
przyszłym. Z powyższych względów zadanie to nie może być realizowane w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. 

12. 

Wykonanie oświetlenia hybrydowego  

przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 726  

z drogą gminną - ul. Przemysłową 

Zgodnie z art. 3 pkt 22 oraz art. 18 ust. 3 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne  
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387) do zadań własnych gminy należy finansowanie oświetlenia 
znajdującego się na terenie gminy. 
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13. 
Kibicujmy Razem - Regionalna Strefa Kibica  

w Brzezinach podczas MŚ2018 

Zgłoszone  zadanie nie należy do zadań Województwa  Łódzkiego. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 11 ustawy  
o samorządzie województwa,  samorząd wykonuje zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki. 
Stworzenie strefy kibica nie jest działaniem ściśle w zakresie kultury fizycznej, a jedynie działaniem 
promującym sport. Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 8  na politykę rozwoju województwa  składa się 
promocja jego walorów  i możliwości  rozwojowych. Organizacja strefy kibica nie wpisuje się w ww. 
promocję, służy bowiem jedynie promocji piłki nożnej jako dyscypliny sportowej oraz imprezy Mistrzostwa 
Świata 2018. Propozycja nie jest też zgodna z obowiązującą Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 
2020. Na obecnym etapie oceny wniosku koszt realizacji całości zadania  jest niemożliwy  
do zweryfikowania, ponieważ TVP nie ogłosiła oficjalnego cennika kosztów licencji uprawniającej  
do pokazywania meczów podczas Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 r. w otwartych niekomercyjnych 
strefach Kibica. W chili obecnej nie są znane zasady udzielania licencji ani koszty z nią związane. 
Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej  wystąpił do TVP z prośbą o udzielenie informacji  
o planowanych kosztach udzielania licencji w 2018 r., ale nie uzyskał odpowiedzi na zadane pytanie 

14. 

Przystanki edukacyjno-odpoczynkowe  

na drodze rowerowo-pieszej Bolimów-

Skierniewice przy drodze wojewódzkiej nr 705 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U.z 2016 r. 
poz. 1867 ze zmianami) do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą 
budowa, przebudowa i remont:  
1) przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina; 
2) wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu 
przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych 
w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg. 
Ponadto projekt pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś – Skierniewice” 
jest realizowany w latach 2015-2017 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Zgodnie z zapisami  zawartymi w „Prawach i obowiązkach Beneficjenta…” , Beneficjent zobowiązany jest 
do zapewnienia trwałości Projektu w okresie 5 lat od daty płatności końcowej. W przypadku stwierdzenia 
naruszenia trwałości Projektu – Beneficjent będzie zmuszony do zwrotu środków otrzymanych  
na realizację Projektu proporcjonalnie do okresu niezachowania tego obowiązku. 
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15. 

Modernizacja budynku OSP w Dolecku na cele 

edukacyjne, polegające na organizowaniu  

tzw. "Zielonej Szkoły" 

Zadanie polegające na modernizacji tj. pracach budowlano-remontowych budynku OSP mających na celu 
dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży nie należy  
do kompetencji samorządu województwa – art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.). Stanowi natomiast zadanie własne 
gminy – art. 7 ust. 1, pkt 14, 15 i 19 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)  
i realizowane może być np. na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736), który stanowi, że: „Koszty wyposażenia, utrzymania, 
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina". Zadanie 
realizowane ma być na terenie, na którym Województwo nie może zgodnie z prawem wydatkować 
środków publicznych, co jest niezgodne z § 1 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Łódzkiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/477/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 
28 kwietnia 2017 r. 

16. 
Mobilny Gabinet weterynaryjny dla zwierząt 

dziko żyjących 

Zadanie dotyczy zakupu karetki wraz z wyposażeniem w aparaturę RTG, USG, analizatory krwi, monitory, 
narzędzia i lampy. Przychodnia Weterynaryjna wymieniona we wniosku jest podmiotem prywatnym 
udzielającym swoje usługi Miastu i Gminie Skierniewice. Celem Budżetu Obywatelskiego jest zaspokajanie 
potrzeb zbiorowych, ogólnodostępnych, powszechnych, a nie jednostkowych.  Zakup inwestycyjny 
danemu podmiotowi tzw. prywatnemu z reguły nie jest zaspokajaniem potrzeb zbiorowych  
lecz indywidualnych. Województwo Łódzkie nie może finansować zakupu sprzętu dla prywatnego 
podmiotu. 

17. Łączyć różnice - projekt muzyczno-społeczny 

Udzielanie pomocy dzikiej zwierzynie nie należy do zadań województwa. Jakiekolwiek zadania w obszarze 
zwierząt dziko żyjących, które wykonuje marszałek województwa, zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie 
(Dz.U.2017 poz. 1295), wykonuje jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.  Ustawa  
o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 poz. 856 ze zm.) w zakresie postępowania z ranną zwierzyną  
nie przewiduje zadań dla samorządu województwa, dlatego finansowanie tego zadania jest niezgodnie  
z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego (§ 1 ust. 2).  
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SUBREGION POŁUDNIOWY 
(obejmujący miasto Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkowski, radomszczański, bełchatowski, łódzki wschodni) 

 

L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1. "HASALNIA" lokalny plac zabaw we wsi Kotliny 
Zadanie ma charakter inwestycyjny, a takie zadania mogą być realizowane tylko na mieniu Województwa 
Łódzkiego. Działka nr 36  Kotliny nie jest w posiadaniu/ władaniu Województwa Łódzkiego.   

2. Budowa drogi rowerowej przy drodze 485 

W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej 
oraz będzie zachodzić konieczność pozyskania gruntu pod inwestycję. Koszty jego realizacji znacznie 
przekraczają środki finansowe przewidziane w Budżecie Obywatelskim Samorządu Województwa 
Łódzkiego 2018.  

3. Bezpieczny Dojazd 

Weryfikowane zadanie, będące zadaniem z zakresu pomocy społecznej, należy do kompetencji 
Województwa Łódzkiego. Zgłoszenie propozycji zadania narusza ograniczenie, zawarte w § 4 ust. 8  
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego (koszty rocznego utrzymania 
realizowanego zadania przekraczają 10% kwoty przeznaczonej na jego realizację). Zweryfikowany koszt 
realizacji zadania wyniósł 186 700 zł, natomiast zweryfikowany koszt rocznego utrzymania - 60 700 zł,  
co stanowi 32,5% kosztu realizacji zadania. 

4. 

Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu 

pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej 

nr 485 (Zawady-Kałduny) 

Wniosek obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym 
drogi wojewódzkiej Nr 485. Ponieważ przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nie jest ujęty w Wykazie 
Przedsięwzięć Województwa Łódzkiego będących wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami 
finansowanymi z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2017-2036, nie ma podstaw formalnych  
do opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

5. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 485  

w zakresie budowy chodnika w miejscowości 

Zawady 

Zadanie planowane do realizacji przez Gminę Bełchatów. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zawarł 
umowę użyczenia części działki gruntu w granicach pasa drogowego, celem budowy przez Gminę 
Bełchatów ciągu pieszo-rowerowego. 

6. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484  

na odcinku Zelów - Bełchatów 

Zakres zadania jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Łodzi. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Województwa Łódzkiego będących wieloletnimi 
programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2017-
2036. 
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7. 
"Apetyt na zdrowie" - cykl akcji promujących 

zdrowy styl życia 

Koszt organizacji 12 akcji jest wyższy niż maksymalny, dopuszczalny koszt realizacji zadania. Koszt jednej 
akcji oszacowany został na kwotę 80 250,00 zł, natomiast Wnioskodawca skalkulował ten koszt na kwotę 
26 200,00 zł. Ponadto we wniosku nie uwzględniono wszystkich kosztów, m.in. kosztu namiotów  
dla bezpłatnych porad, wynajmu krzeseł, sprzątania, toalet przenośnych, ochrony, przyłączy prądowych. 
Zaproponowano zmniejszenie liczby akcji do 3. Wnioskodawca nie wyraził zgody na zmianę zakresu 
zadania. 

8. 
"Łódzkie kibicuje" - strefa kibica  

dla mieszkańców 

Zgłoszone  zadanie nie należy do zadań Województwa  Łódzkiego. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 11 ustawy  
o samorządzie województwa,  samorząd wykonuje zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki. 
Stworzenie strefy kibica nie jest działaniem ściśle z zakresu kultury fizycznej, a jedynie działaniem 
promującym sport. Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 8  na politykę rozwoju województwa  składa się 
promocja jego walorów  i możliwości  rozwojowych. Organizacja strefy kibica nie wpisuje się  
w ww. promocję, służy bowiem jedynie promocji piłki nożnej jako dyscypliny sportowej oraz imprezy 
Mistrzostwa Świata 2018. Propozycja nie jest tez zgodna z obowiązującą Strategią Rozwoju Województwa 
Łódzkiego 2020. Na obecnym etapie oceny wniosku koszt realizacji całości zadania  jest niemożliwy   
do zweryfikowania, ponieważ TVP nie ogłosiła oficjalnego cennika kosztów licencji uprawniającej  
do pokazywania meczów podczas Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 r. w otwartych niekomercyjnych 
strefach Kibica. W chili obecnej nie są znane zasady udzielania licencji ani koszty z nią związane. 
Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej wystąpił do TVP z prośbą o udzielenie informacji  
o planowanych kosztach udzielania licencji w 2018 r., ale nie uzyskał odpowiedzi na zadane pytanie. 

9. Bezpieczna ulica Piotrkowska 

Zakres zadania jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Łodzi. Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej Nr 716 ujęty jest w Wykazie Przedsięwzięć 
Województwa Łódzkiego będących wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowanymi  
z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2017-2036. 

10. 
Wielkie gotowanie zupy chrzanowej - promocja 

produktu regionalnego Ziemi Łódzkiej 

Zadanie polega na promowaniu produktu lokalnego, poprzez plenerowe gotowanie zupy chrzanowej,  
lecz produkt ten (zupa chrzanowa z Wolborza) nie jest wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. Projekt 
polega na promocji dorobku kulinarnego. Zadanie nie zawiera elementów edukacji ekologicznej  
ani promocji produktów tradycyjnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, nie stanowi realizacji 
zadań województwa. 
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11. 
PRZYSIÓŁEK W DOLINIE RZEKI RAWKI. 

Rozbudowa infrastruktury turystycznej 

Zadanie polega na rozbudowie i remoncie infrastruktury zaplecza turystycznego  Stowarzyszenia Formacji 
Chrześcijańskiej „Sercówka” usytuowanego u źródeł rzeki Rawki. W celu realizacji tego zadania należy 
wykonać remont sali konferencyjnej oraz stworzyć zaplecze kuchenne i sanitarne. Zgłoszone zadanie, 
zgodnie z § 1 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, musi być zgodne  
z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji samorządu województwa określonych 
przepisami prawa. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on 
stanowić teren, na którym Województwo może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne  
na te zadania. Inwestycyjny charakter zgłoszonego zadania wymaga, aby nieruchomość była własnością 
Województwa Łódzkiego, tymczasem właścicielem jest Stowarzyszenia Formacji Chrześcijańskiej 
„Sercówka”, w związku z powyższym wyklucza to możliwość podjęcia działań przez WŁ na tym terenie. 
Reasumując, złożony projekt nie może zostać zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego WŁ.  

12. 
Budowa odcinka ścieżki rowerowej - Szlaku 

Kmicica 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440  
z późn. zm.) zarządcą dla dróg wojewódzkich jest zarząd województwa. Przedmiotowy wniosek dotyczy 
budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kraszewskiego w m. Radomsko. Powyższa ulica nie stanowi ciągu 
drogi wojewódzkiej.  

13. 
Defibrylatory AED w Powiecie 

Radomszczańskim - ratunkiem dla serca 

Zadanie zakłada zakup 15 sztuk defibrylatorów AED i umieszczenie ich w budynkach użyteczności 
publicznej (nie należących do mienia Województwa Łódzkiego). Ponadto w zadaniu przewidziano również 
piknik zdrowia promujący całość zadania, podczas którego zaplanowano konsultacje medyczne i szkolenia 
z zakresu BLS-AED. Ze względu na fakt, iż koszt zakupu jednego defibrylatora, który został oszacowany 
przez zgłaszającego na kwotę 3 499,20 zł, w wyniku rozeznania rynku został zweryfikowany na co najmniej 
3 778,92 zł, niniejsze zadanie zostało zakwalifikowane jako zadanie inwestycyjne na mieniu nie będącym 
we władaniu Województwa Łódzkiego, i z tego powodu musi zostać ocenione negatywnie. 

14. 

Zbadaj serce dziecka zanim pojawi się ono  

na świecie - KTG dla kobiet PZOZ w Piotrkowie 

Tryb. 

Zgodnie z § 1 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, w przypadku zadań, 
które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić teren, na którym Województwo 
Łódzkie może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania. Zadanie dotyczy realizacji 
zadania inwestycyjnego na mieniu nienależącym do samorządu województwa. 

15. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484  

na odcinku Zelów - Bełchatów. 

Szacunkowy koszt realizacji zadania jest niezgodny z wartościami wskazanymi w § 4 ust. 7 Regulaminu 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego (szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców 
zadania nie może być wyższa niż 300 000,00 zł). Zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu, takie zgłoszenia 
propozycji zadań nie podlegają rozpatrzeniu. 
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L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

16. 

ROWEREM PRZEZ ŁÓDZKIE - BUDOWA ŚCIEŻKI 

ROWEROWEJ OD PIOTRKOWA DO 

PODKLASZTORZA 

Na podstawie  § 5 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, zgłoszenie uznaje 
się za ważne, jeśli w formularzu zostaną wypełnione prawidłowo wszystkie pola obowiązkowe  
oraz załączona zostanie prawidłowo wypełniona lista poparcia. W wyniku weryfikacji propozycji zadania 
pod względem formalnym, tj. w zakresie poprawności i kompletności wypełnienia formularza, 
stwierdzono konieczność uzupełnienia braków. Zgłaszający nie uzupełnił braków formalnych formularza 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Regulaminu, tj. w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania  
do uzupełnienia braków pod rygorem uznania formularza za nieważny. Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu,  
w przypadku niespełniania wymogów formalnych formularz zostaje uznany za nieważny i nie podlega 
analizie pod względem merytorycznym. 

17. 

Zagroda edukacyjna dla dzikich zwierząt 

leśnych na terenie Leśnej Osadzie Edukacyjnej 

w Kole 

Na podstawie  § 5 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, zgłoszenie uznaje 
się za ważne, jeśli w formularzu zostaną wypełnione prawidłowo wszystkie pola obowiązkowe oraz 
załączona zostanie prawidłowo wypełniona lista poparcia. W wyniku weryfikacji propozycji zadania pod 
względem formalnym, tj. w zakresie poprawności i kompletności wypełnienia formularza, stwierdzono 
konieczność uzupełnienia braków. Zgłaszający nie uzupełnił braków formalnych formularza zgodnie  
z § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Regulaminu, tj. w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia 
braków pod rygorem uznania formularza za nieważny. Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu, w przypadku 
niespełniania wymogów formalnych formularz zostaje uznany za nieważny i nie podlega analizie  
pod względem merytorycznym. 
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SUBREGION ZACHODNI 
(obejmujący powiaty: poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański) 
 

L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1. 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 

483 w obrębie miejscowości Czestków A i 

Czestków B 

W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej 
oraz pozyskanie gruntu pod inwestycję. Ponadto z uwagi na konieczność prawidłowego odwodnienia 
drogi wojewódzkiej dodatkowo konieczne będzie wybudowanie odcinka kanalizacji, zapewniającej 
prawidłowy odpływ wody z jezdni, co znacząco podnosi koszty przedsięwzięcia. Zadanie nie jest możliwe 
do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, a koszty jego realizacji znacznie przekraczają środki 
finansowe przewidziane w Budżecie Obywatelskim Województwa Łódzkiego na rok 2018 – szacunkowy 
koszt realizacji zadania wynosi 628 400,00 zł. 

2. 
Promocja produktów tradycyjnych i marki 

regionalnej 

Pomimo tytułu zadania „Promocja produktów tradycyjnych i marki regionalnej”, składowe zadania nie 
odnoszą się do jego opisu. Koszty, które ewentualnie można byłoby przyjąć, jako oddziałujące 
bezpośrednio na promocję konkretnych produktów, stanowią zaledwie około 10% kosztów zadania. 
Projekt, pomimo swojej nazwy, zakłada finansowanie głównie kosztów masowej imprezy typowo 
promocyjnej gminy, co nie jest zadaniem województwa. Wnioskodawcę poinformowano o zasadach 
promocji produktów tradycyjnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Wnioskodawca nie wyraził 
zgody na zmiany zakresu propozycji zadania, dlatego nie można wniosku zakwalifikować  
jako promującego produkty tradycyjne. 

3. 

Łódzkie otwarte na zachód. Budowa Ścieżki 

rowerowej wzdłuż drogi  nr 450 -Wyszanów, 

Lubczyna, Mirków, Wieruszów 

W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej 
oraz pozyskanie gruntu pod inwestycję. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku 
budżetowego, a koszty jego realizacji znacznie przekraczają środki finansowe przewidziane w Budżecie 
Obywatelskim Województwa Łódzkiego na rok 2018 - szacunkowy koszt realizacji zadania przekracza  
5 mln zł.  

4. 

Poprawa bezpieczeństwa na drodze 

wojewódzkiej w Gminie Pęczniew,  

w miejscowości Księża Wólka 

W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej 
oraz pozyskanie gruntu pod inwestycję.  Ponadto, z uwagi na konieczność prawidłowego odwodnienia 
drogi wojewódzkiej, dodatkowo konieczne będzie wybudowanie odcinka kanalizacji, zapewniającej 
prawidłowy odpływ wody z jezdni, co znacząco podnosi koszty przedsięwzięcia. Zadanie nie jest możliwe 
do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, a koszty jego realizacji znacznie przekraczają środki 
finansowe przewidziane w Budżecie Obywatelskim Województwa Łódzkiego na rok 2018 - szacunkowy 
koszt realizacji zadania wynosi 693 230,00 zł. 
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L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

5. 
WOJEWÓDZKI FESTIWAL MIODU I MLEKA  

W BURZENINIE 

W przedstawionym zakresie zadanie nie należy do kompetencji i zadań Województwa Łódzkiego. 
Wnioskodawca został poinformowany o zasadach promocji produktów tradycyjnych wpisanych na Listę 
Produktów Tradycyjnych. Wnioskodawca nie wyraził zgody na zmianę zakresu zadania, dlatego nie można 
zadania zakwalifikować jako zadania samorządu województwa. 

6. 
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 477 w Złoczewie przy ul. Wieluńskiej 

W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej. 
Ponadto z uwagi na konieczność prawidłowego odwodnienia drogi wojewódzkiej dodatkowo konieczne 
będzie wybudowanie odcinka kanalizacji, zapewniającej prawidłowy odpływ wody z jezdni. Zachodzi 
również konieczność poszerzenia przepustu pod drogą wojewódzką. Powyższy zakres robót dodatkowych 
znacząco podnosi koszty przedsięwzięcia. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku 
budżetowego, a koszty jego realizacji znacznie przekraczają środki finansowe przewidziane w Budżecie 
Obywatelskim Województwa Łódzkiego na rok 2018 – szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi  
1 246 174,00 zł. 

7. 
RETRO DANCING PRL & RETRO ZDROWIE 

SENIORA 

Propozycja zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego została 
zweryfikowana negatywnie, ponieważ nazwa zadania i jego opis zawierają wskazanie podmiotu 
realizującego zadanie, co jest niezgodne z §5 ust. 8 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Łódzkiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVII/477/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 
28 kwietnia 2017 roku, w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
województwa dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018. Zgłaszający nie przedstawił zgody 
władającego obiektem na realizację zadania oraz nie wyraził zgody na zaproponowane zmiany  
w kosztorysie. 

8. 
Budowa ronda w obrębie skrzyżowania ulic 

Jana Pawła II, 1 i 3 Maja w Sieradzu 

Zakres zadania jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Łodzi. Ponadto w celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz może zachodzić konieczność pozyskania gruntu. Z uwagi na powyższe,  
jak również zakres robót budowlanych, zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku 
budżetowego. Ponadto koszty jego realizacji przekraczają środki finansowe przewidziane w Budżecie 
Obywatelskim Województwa Łódzkiego na rok 2018.   

9. Budowa drogi rowerowej  

W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej.  
Z uwagi na duże natężenie ruchu pojazdów, na tym odcinku drogi wojewódzkiej,  celowym jest 
wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego odseparowanego od jezdni. Zadanie nie jest możliwe  
do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, a koszty jego realizacji przekraczają środki 
finansowe przewidziane w Budżecie Obywatelskim Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 – 
szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 467 805,00 zł. 
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L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

10. Kwitnące zakątki drogi DW 485 

Zakres zadania jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Łodzi. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Województwa Łódzkiego będących wieloletnimi 
programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2017-
2036. Ponadto przedmiotowe nasadzenia roślinności częściowo dotyczą odcinka drogi będącego  
w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – rondo na łączniku do S-8.  

11. 

Zagospodarowanie przestrzeni wokół boisk 

plażowych ZS1 w Wieluniu dla celów 

rekreacyjnych ogólnodostępnych 

Zadanie ma charakter inwestycyjny, a takie zadania mogą być realizowane tylko na mieniu Województwa 
Łódzkiego. Działka nr 132/1 przy ul. Wojska Polskiego 32 w Wieluniu nie jest we władaniu Województwa 
Łódzkiego. 

12. TURNIEJ SOŁECTW 

Zadanie polega na przeprowadzeniu turnieju sołectw. Zadanie nie dotyczy edukacji ekologicznej  
ani promocji produktów tradycyjnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, nie stanowi też 
realizacji innych zadań samorządu województwa, i z tego powodu nie spełnia wymogów realizacji zadań 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.  

13. 
Budowa placu zabaw w miejscowości Czyżemin 

- przez aktywność w regionie 

Zadanie składa się dwóch zasadniczych elementów: organizacji wydarzeń (plenerowe zabawy sportowe), 
na zasadach rywalizacji między drużynami z sołectw gminy Dłutów, zwiększających aktywność fizyczną 
mieszkańców oraz budowy 3 placów zabaw na terenach ww. gminy (jako nagrody dla zwycięskich drużyn). 
Zgodnie z § 1 ust. 1 i 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego inwestycyjny 
charakter zadania wymaga  lokalizacji na terenie, na którym Województwo może zgodnie z prawem 
wydatkować środki publiczne na ten cel. Zgłoszone zadanie nie jest zgodne z Regulaminem, ponieważ 
Województwo nie dysponuje terenami w gminie Dłutów, na których mogłoby wykonywać działania 
inwestycyjne. Dodatkowo, jedną z zasad Budżetu Obywatelskiego jest ponadlokalny charakter 
przedsięwzięcia, a organizacja wydarzeń plenerowych w ocenianym wniosku dotyczy tylko jednej gminy  
i nie spełnia wymogu ponadlokalności.   

14. 
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 482 w miejscowości Próba, gm. Brzeźnio 

W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej. 
Koszty jego realizacji przekraczają środki finansowe przewidziane w Budżecie Obywatelskim 
Województwa Łódzkiego na rok 2018 – szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 514 429,00 zł.  
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L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

15. 
Bezpieczne-Aktywne przejście dla pieszych  

w Wieluniu na ul. Warszawskiej, DK74 

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 18.07.2017 r. dokonała oceny bezpieczeństwa  
na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej (dawny ślad DK74), na ul. Warszawskiej w m. Wieluń. 
Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaakceptowała rozwiązanie zgłoszone w innym zadaniu  
pt. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Warszawska  
w Wieluniu (DK74)”, polegające na montażu zestawu aktywnych podświetlanych znaków D-6 z systemem 
zasilania solarnego i generatorem wiatrowym. Zgłaszający propozycję zadania nie zaakceptował zmiany 
zakresu zadania. 

16. 

Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb 

przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych, 

informacyjnych i szkoleniowych dla organizacji 

pozarządowych i wolontariuszy 

Zadanie polegające na dostosowaniu pomieszczeń OSP dla potrzeb przeprowadzania spotkań 
konsultacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 
i wolontariuszy, a więc wykonaniu prac budowlano-remontowych budynku OSP nie należy do kompetencji 
samorządu województwa – art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.). Stanowi natomiast zadanie własne gminy – art. 7 ust. 1, pkt 14, 15  
i 19 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i realizowane może być  
np. na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U.  
z 2017 r. poz. 736), który stanowi, że: „Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia 
gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina…”. 
Ponadto zadanie ma być realizowane na terenie, na którym Województwo nie może zgodnie z prawem 
wydatkować środków publicznych - par. 1 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Łódzkiego stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVII/477/17 Sejmiku Województwa łódzkiego z dnia  
28 kwietnia 2017 r. 

17. GRAND PRIX POLSKI WIERUSZÓW 2018 

Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania przez Województwo Łódzkie z przyczyn formalnych. Zgodnie  
z Regulaminem Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego ofertę organizacji  turnieju  na rok 
następny (2018) należało zgłosić do dnia 30 czerwca 2017 roku, a oferty mogli zgłaszać wyłącznie 
członkowie Towarzystwa. 

18. 

Poprawa bezpieczeństwa na drodze 

wojewódzkiej nr 481 na terenie Gminy 

Sędziejowice 

W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej. 
Koszty realizacji przekraczają środki finansowe przewidziane w Budżecie Obywatelskim Województwa 
Łódzkiego na rok 2018 – szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 400 000,00 zł. 
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L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

19. Aleja Kultury w Kolumnie 

Zgodnie z art. 3 pkt 22 oraz art. 18 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne do zadań 
własnych gminy należy finansowanie oświetlenia znajdującego się na terenie gminy. Ponadto w opinii 
Zarządu Dróg Wojewódzkich „droga wojewódzka Nr 482 w m. Łask (Kolumna) była drogą krajową. Pas 
drogowy posiada nieuregulowany stan prawny – właścicielem działek pozostaje Skarb Państwa. Zgodnie  
z art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) „drogi wojewódzkie, powiatowe 
i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy”, wobec czego 
działki stanowiące pas drogowy pozostają we władaniu ZDW w Łodzi. Zakres przedmiotowego wniosku  
nie wpisuje się w obowiązki zarządcy drogi wojewódzkiej, w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych. 
Wobec powyższego propozycja zadania nie należy do zadań województwa. 

20. 

Utworzenie strony internetowej w celu 

rozreklamowania działań stowarzyszenia 

zrównoważony rozwój geotermia  

w subregionie zachodnim 

Projekt oceniony negatywnie z uwagi na brak możliwości sfinansowania ze środków publicznych zadania 
jakim jest utworzenie strony www, której celem jest reklama stowarzyszenia.  

21. 

BIKE'OWY GARAŻ - BEZPŁATNY, 

INDYWIDUALNY, REZERWOWANY 

TELEFONICZNIE, EKOLOGICZNIE GARAŻ 

ROWEROWY (ul. Kilińskiego, PABIANICE) 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1867 z późn. zm.) do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą 
budowa, przebudowa i remont: 

1) przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina; 
2) wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu 

przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, 
usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.  

Ponadto trwa regulacja stanu prawnego działki, na której zlokalizowany ma być przedmiotowy garaż.  

22. 

Poprawa bezpieczeństwa na drodze 

wojewódzkiej w miejscowości Kwiatkowice Las 

poprzez instalację ekologicznego oświetlenia 

drogi 

Zgodnie z art. 3 pkt 22 oraz art. 18 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. prawo energetyczne (Dz.U.2016 poz. 266) 
do zadań własnych gminy należy finansowanie oświetlenia znajdującego się na terenie gminy. 
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L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

23. 

Budowa jednej strony zapadniętego chodnika 

wzdłuż ul. Lubelskiej – jednej z głównych ulic 

Łasku- Kolumny 

Na podstawie  § 5 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, zgłoszenie uznaje 
się za ważne, jeśli w formularzu zostaną wypełnione prawidłowo wszystkie pola obowiązkowe oraz 
załączona zostanie prawidłowo wypełniona lista poparcia. W wyniku weryfikacji propozycji zadania pod 
względem formalnym, tj. w zakresie poprawności i kompletności wypełnienia formularza, stwierdzono 
konieczność uzupełnienia braków. Zgłaszający nie uzupełnił braków formalnych formularza zgodnie  
z § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Regulaminu, tj. w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia 
braków pod rygorem uznania formularza za nieważny. Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu, w przypadku 
niespełniania wymogów formalnych formularz zostaje uznany za nieważny i nie podlega analizie  
pod względem merytorycznym. 

24. 

Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb 

przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych, 

informacyjnych i szkoleniowych dla organizacji 

pozarządowych i wolontariuszy. 

Na podstawie  § 5 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, zgłoszenie uznaje 
się za ważne, jeśli w formularzu zostaną wypełnione prawidłowo wszystkie pola obowiązkowe  
oraz załączona zostanie prawidłowo wypełniona lista poparcia. W wyniku weryfikacji propozycji zadania 
pod względem formalnym, tj. w zakresie poprawności i kompletności wypełnienia formularza, 
stwierdzono konieczność uzupełnienia braków. Zgłaszający nie uzupełnił braków formalnych formularza 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Regulaminu, tj. w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania  
do uzupełnienia braków pod rygorem uznania formularza za nieważny. Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu,  
w przypadku niespełniania wymogów formalnych formularz zostaje uznany za nieważny i nie podlega 
analizie pod względem merytorycznym. 

25. Retro dancing PRL & retro zdrowie seniora 

Zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, zadania mogą zgłaszać 
mieszkańcy Województwa zamieszkali na terenie subregionu, do którego zgłoszono zadanie. W wyniku 
weryfikacji propozycji zadania pod względem formalnym stwierdzono, że propozycję zadania zgłosił 
mieszkaniec innego subregionu. Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu, w przypadku niespełniania wymogów 
formalnych formularz zostaje uznany za nieważny i nie podlega analizie pod względem merytorycznym. 

26. 
Mistrzostwa województwa łódzkiego w beach 

soccerze dla dzieci i seniorów 

Zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, zadania mogą zgłaszać 
mieszkańcy Województwa zamieszkali na terenie subregionu, do którego zgłoszono zadanie. W wyniku 
weryfikacji propozycji zadania pod względem formalnym stwierdzono, że propozycję zadania zgłosił 
mieszkaniec innego subregionu. Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu, w przypadku niespełniania wymogów 
formalnych formularz zostaje uznany za nieważny i nie podlega analizie pod względem merytorycznym. 
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SUBREGION obejmujący MIASTO ŁÓDŹ 
 

L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego dla potrzeb 
organizacji wojewódzkich spotkań sportowych 

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, § 1 ust. 3 „W przypadku 
zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić teren, na którym 
Województwo Łódzkie może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na to zadanie”. Zgłoszone 
zadanie ma charakter inwestycyjny, w związku z czym zostało negatywnie ocenione ze względu  
na lokalizację na terenie, który nie stanowi mienia województwa. 

2. BAŁUCKIE PROGRAMOWANIE 

Zgodnie z § 1 ust. 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, ze środków 
finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego są finansowane 
zadania należące do kompetencji samorządu województwa. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), samorząd 
województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności  
w zakresie edukacji publicznej. Sformułowanie „o charakterze wojewódzkim” wprost odnosi się do zasięgu 
zadania, które powinno mieć charakter ponadlokalny – regionalny. Działania przewidziane do realizacji  
w ramach zadania, aby spełniły wskazany wyżej wymóg, powinny być adresowane do szerszego kręgu 
mieszkańców województwa. Ponadto art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) wskazuje, iż do zadań samorządu województwa należy m.in. 
zakładanie i prowadzenie szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. A więc 
przywołane przepisy jednoznacznie wskazują, iż zadania województwa mają charakter ponadlokalny. 
Projekt pt. „Bałuckie programowanie” ma charakter lokalny, odnosi się do dzielnicy miasta Łodzi Stare 
Bałuty i jego odbiorcami mają być wyłącznie mieszkańcy tej dzielnicy. Charakter lokalny projektu wynika 
również z faktu, iż planuje się zakup laptopów, które następnie zostaną przekazane uczniom szkoły 
podstawowej, a więc będzie z nich korzystać jedynie wąska grupa osób uczęszczająca do danej szkoły. 
Biorąc powyższe pod uwagę, zadanie nie należy do kompetencji samorządu województwa, lecz jest 
zadaniem własnym gminy. W związku z powyższym propozycja zadania została zweryfikowana 
negatywnie. 
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L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

3. 
Bądźmy w kontakcie - zakup sprzętu 
komputerowego dla hospicjum domowego  
dla dzieci 

Zadanie zakłada zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne i przenośne), oprogramowania 
antywirusowego oraz kursu pisania bezwzrokowego dla pracowników biurowych dwóch hospicjów, 
prowadzonych przez Fundację i Stowarzyszenie. Celem niniejszego zakupu jest  usprawnieniu pracy 
polegającej na prowadzeniu dokumentacji medycznej czy też rozliczania dotacji z NFZ oraz z innych źródeł. 
Zakup wyszczególnionego we wniosku sprzętu jest przeznaczony na zaspokojenie administracyjnych 
potrzeb funkcjonowania Fundacji i Stowarzyszenia, a tym samym nie jest to zadanie samorządu 
województwa. Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego mają na celu zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców województwa, nie zaś realizowanie zadań podmiotów prywatnych. Zakup 
wyszczególnionego we wniosku sprzętu w istocie przeznaczony jest na zaspokojenie administracyjnych 
potrzeb funkcjonowania fundacji. Środki finansowe BO nie mogą być wydatkowane w taki sposób,  
aby ich konsekwencją była realizacja interesów konkretnych osób, firm czy organizacji. W konsekwencji 
zadanie zostało zweryfikowane negatywnie. 

4. Kwitnącymi drzewami oddzielmy się od hałasu 

Przedmiotowy wniosek dotyczy nasadzeń drzew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710, w graniach 
administracyjnych m. Łódź. Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg 
publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. 

5. Tworzymy barierę z drzew 

Przedmiotowy wniosek dotyczy nasadzeń drzew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 713, w graniach 
administracyjnych m. Łódź. Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg 
publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. 
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L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

6. 
Przybliżamy Łódź i Łódzkie - o czym nie wszyscy 
jeszcze wiedzą 

Projekt oceniony negatywnie z uwagi na: 
1. ustawienie znaków znaki informujących o Łodzi jako mieście 4 kultur – należy do zadań własnych  
gminy. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 Nr 91 
poz. 576), art, 14 ust. 1  pkt. 8  województwo łódzkie realizuje zadania promocji walorów oraz możliwości 
rozwojowych województwa łódzkiego natomiast zaproponowane przez składającego wniosek ustawienie 
przy drogach wojewódzkich 6 znaków informujących o Łodzi jako mieście czterech kultur uznać należy  
za element promujący gminę co zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr. 16  poz. 95) 
należy do zadań własnych gminy (zgodnie z art.  7 ust.1 pkt. 18).  
2.  tablice umieszczone przy drogach wojewódzkich na granicy województwa – zakres projektu 
realizowany byłby poza subregionem, w ramach którego został zgłoszony.  Zgodnie z zapisami uchwały  
nr XXXVII/477/14 z dnia 28 kwietnia 2017 r, w sprawie ustalenia zasad i trybu  przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego  na rok 2018 – budżet 
obywatelski prowadzony jest odrębnie dla 5 subregionów. Wnioskowane zadanie zgłoszone zostało  
w subregionie  obejmującym powiat/miasto Łódź natomiast jego faktyczna realizacja odbywać się będzie 
na terenie pozostałych subregionów, a projekt nie jest w żaden merytoryczny sposób powiązanych  
z subregionem centralnym.   

7. 
Przycięcie drzew oraz nowe nasadzenia zieleni  
z pielęgnacją w pasie drogowym drogi 
wojewódzkiej nr 710 

Przedmiotowe zgłoszenie dotyczy nasadzeń drzew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710, w graniach 
administracyjnych m. Łódź. Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg 
publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. 
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L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

8. 
Aglomeracyjna STREFA KIBICA na Mistrzostwa 
Świata w Piłce Nożnej 2018 

Zgłoszone  zadanie nie należy do zadań Województwa  Łódzkiego. Zgodnie z art. 14  ust. 1 pkt 11 ustawy  
o samorządzie województwa,  samorząd wykonuje zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki. 
Stworzenie strefy kibica nie jest działaniem stricte sportowym,  a jedynie działaniem promującym sport. 
Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 8  na politykę rozwoju województwa składa się promocja jego 
walorów i możliwości  rozwojowych. Organizacja strefy kibica nie wpisuje się w ww. promocję, służy 
bowiem jedynie promocji piłki nożnej jako dyscypliny sportowej oraz imprezy Mistrzostwa Świata 2018. 
Propozycja nie jest tez zgodna z obowiązującą Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.  
Na obecnym etapie oceny wniosku koszt realizacji całości zadania  jest niemożliwy  do zweryfikowania, 
ponieważ TVP nie ogłosiła oficjalnego cennika kosztów licencji uprawniającej do pokazywania meczów 
podczas Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 r. w otwartych niekomercyjnych strefach Kibica. W chili 
obecnej nie są znane zasady udzielania licencji ani koszty z nią związane. Departament Promocji  
i Współpracy Zagranicznej  wystąpił do TVP z prośbą o udzielenie informacji o planowanych kosztach 
udzielania licencji w 2018 r., ale nie uzyskał odpowiedzi na zadane pytanie. 

9. 
Harcerski Start do Przyszłości - Wojewódzki zlot 
harcerzy i harcerek Chorągwi Łódzkiej ZHP 

Zarówno tytuł zadania – Wojewódzki zlot Harcerzy i Harcerek Chorągwi Łódzkiej ZHP, jak też opis zadania 
mówi wprost, że organizatorem jest Chorągiew Łódzka Związku Harcerstwa Polskiego, co jest niezgodne  
z § 5 ust. 8 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, stanowiącego załącznik  
do Uchwały Nr XXXVII/477/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie 
ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu 
obywatelskiego na rok 2018. Zadanie pt.: Harcerski start do przyszłości – Wojewódzki zlot harcerzy  
i harcerek Chorągwi Łódzkiej ZHP, należy do działań programowych Związku Harcerstwa Polskiego – 
organizacji pożytku publicznego, którą Województwo Łódzkie wspiera w oparciu o ustawę z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

10. 
Przedszkole miejscem rozwoju społecznego  
i fizycznego dla dzieci oraz integracji lokalnej 
społeczności 

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943  
z późn. zm.) prowadzenie przedszkoli należy do zadań własnych gminy, a zatem zadania inwestycyjne  
na terenie przedszkola wykonuje gmina. Remont ogrodzenia i budowa placu zabaw dla dzieci 0-6  
nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji samorządu województwa. Proponowane warsztaty byłyby 
zorganizowane dla rodziców dzieci z jednego tylko łódzkiego osiedla, co stoi w sprzeczności z głównym 
założeniem Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, że zgłaszane propozycje muszą posiadać 
charakter ponadlokalny. 
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L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

11. Przyuliczny Bar Tlenowy 

Ze względu na specyfikę wskazanego we wniosku baru tlenowego, brak jest możliwości weryfikacji 
kosztów jego zakupu, jak również realizacji całości zadania. Złożone przez wnioskodawcę wyjaśnienia  
do wniosku nadal nie pozwalają na weryfikację kosztorysu.  Na rynku nie udało się ustalić firmy, która 
mogłaby zrealizować projekt. Tym samym należy go ocenić negatywnie. 

12. Pszczoły na dachu! 

Przedmiotowe zadanie wpisuje się w kompetencje województwa z zakresu edukacji ekologicznej. Należy 
jednak wskazać, że podczas oceny merytorycznej wzięto również pod uwagę aspekty technicznej realizacji 
wnioskowanego zadania oraz kwestie bezpieczeństwa. We wskazanej lokalizacji tj. na dachu budynku 
Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Piłsudskiego 8 znajdują się urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne 
(nawiewy, zasysacze oraz wyciągi powietrza z łazienek i kuchni, klimatyzatory) urządzenia 
przeciwpożarowe (urządzenia oddymiające). Urządzenia te uniemożliwiają usytuowanie uli we wskazanej 
lokalizacji, gdyż stanowić one mogą realne zagrożenie dla mieszkających w nich owadów. Ponadto miejsce 
to nie jest ogólnodostępne, co uniemożliwi prawidłowe prowadzenie pasieki przez wyspecjalizowanych 
pszczelarzy. 

13. 
Promocja myślistwa i tradycji łowieckich 
województwa łódzkiego 

Zadania w obszarze łowiectwa wykonywane przez marszałka województwa, zgodnie z ustawą Prawo 
łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.   
Tego rodzaju zadania winny być realizowane z budżetu państwa. Finansowanie tego zadania jest 
niezgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego (§ 1 ust. 2). 

14. 

Edukacja prozdrowotna osób z cukrzycą z 
samokontroli, insulinoterapii, dietetyki, 
profilaktyki, prawidłowego stylu życia w 
zdrowiu 

Wnioskodawca nie wyraził zgody na zaproponowane zmiany zakresu zadania poprzez wykreślenie  
z kosztorysu zakupu pomp insulinowych, analizatora składu masy ciała i programu dietetycznego, których 
wartość jednostkowa przewyższała kwotę 3 500 zł, w związku z czym ich zakup wpłynąłby na inwestycyjny 
charakter zadania na mieniu nienależącym do Województwa Łódzkiego, co nie jest dopuszczalne  
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. 

15. "bezpieczna.e- Łódź" 

Projekt zakładał realizację cyklu konferencji dla mieszkańców subregionu m. Łódź, dotyczących 
bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Przyczyną negatywnej 
rekomendacji było wskazanie w projekcie wykonawcy – Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz Rady 
Osiedla Łódź-Śródmieście, a także brak zgody wnioskodawcy na zmianę tych zapisów. Zakres tematyczny 
zadania pokrywa się merytorycznie z innym zgłoszonym zadaniem pt.: Cykl konferencji szkoleniowych 
"Bezpieczni w cyberprzestrzeni". 
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L.p. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

16. Regionalne Centrum Wolontariatu 

W wyniku weryfikacji formalnej stwierdzono niekompletność formularza. Na podstawie § 7 ust. 2 
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego formularz nie podlega uzupełnieniu, 
ponieważ nie zawiera danych umożliwiających identyfikację wnioskodawcy. Zgodnie z § 7 ust. 3 
Regulaminu, w przypadku niespełniania wymogów formalnych formularz zostaje uznany za nieważny i nie 
podlega analizie pod względem merytorycznym. 

 

 
 


