BUDŻET OBYWATELSKI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2018

W dniu 28 kwietnia br. Sejmik Województwa Łódzkiego jednogłośnie przyjął Regulamin Budżetu
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.
Założenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego:

Subregiony
Budżet obywatelski będzie prowadzony odrębnie dla 5 subregionów.
a) subregionu północnego obejmującego powiaty: kutnowski, łowicki, zgierski, łęczycki.
b) subregionu wschodniego obejmującego powiat/miasto Skierniewice oraz powiaty: skierniewicki,
rawski, brzeziński, tomaszowski, opoczyński.
c) subregionu południowego obejmującego powiat/miasto Piotrków Trybunalski

oraz powiaty:

piotrkowski, radomszczański, bełchatowski, łódzki wschodni.
d) subregionu zachodniego obejmującego powiaty: poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski,
sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański.
e) subregionu obejmującego powiat/miasto Łódź.
Przewidywana kwota środków finansowych przeznaczona na budżet obywatelski, dzielona będzie w równych
częściach na wszystkie subregiony.
Propozycje zadań
Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska, w szczególności, realizacja zadania
o charakterze:
a) społecznym,
b) prozdrowotnym,
c) kulturalnym,
d) edukacyjnym,
e) sportowym,
f)

turystycznym,

g) ekologicznym.
Zgłaszane zadania muszą mieścić się w granicach zadań i kompetencji samorządu województwa określonych
przepisami prawa.
Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania nie będzie mogła być niższa niż 10 000 zł,
ani wyższa niż 300 000 zł.
Zadania będą mogli zgłaszać mieszkańcy Województwa zamieszkali na terenie subregionu, do którego
zgłoszono zadanie.
Zgłoszenia propozycji zadania będzie należało:
a)

przesłać na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;

b)

złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;

c)

przekazać w postaci skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na
podany adres.

Do zgłoszenia propozycji zadania zgłaszający zobowiązany jest dołączyć listę poparcia dla zadania,
podpisaną przez co najmniej 50 mieszkańców subregionu, do którego zgłoszono zadanie.
Wzór formularza zgłaszania propozycji zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego oraz wzór
listy poparcia zostaną uchwalone przez Zarząd Województwa Łódzkiego po wejściu w życie Regulaminu
Budżetu Obywatelskiego.
Wykaz zgłoszonych propozycji zadań będzie udostępniony na stronie internetowej Województwa
www.lodzkie.pl oraz wywieszony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Propozycje zadań zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej.
Następnie Kapituła ds. oceny propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Województwa
Łódzkiego składająca się z radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego wyda opinię do rekomendacji
sporządzonych przez urzędników.
Zarząd Województwa Łódzkiego przyjmuje ostateczną listę dopuszczonych do głosowania zadań oraz listę
zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem) z uwzględnieniem podziału na subregiony.
Ww. listy dostępne będą na stronie internetowej Województwa www.lodzkie.pl oraz wywieszone w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Z chwilą udostępnienia ww. list mieszkańcy będą mogli rozpocząć prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej
zadań dopuszczonych do głosowania.
Wybór zadań do realizacji
Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego spośród zadań dopuszczonych do głosowania,
dokonują mieszkańcy Województwa w drodze głosowania.
Głosowanie odbywać się będzie:
a.

poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania;

b.

elektronicznie na stronie internetowej Województwa www.lodzkie.pl;

c.

poprzez przekazanie wypełnionej karty do głosowania pocztą na adres korespondencyjny Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Głosujący przyznaje wybranym propozycjom zadań 3 punkty, 2 punkty lub 1 punkt, gdzie 3 punkty przyznaje
się propozycji zadania, którą popiera się najbardziej, a 1 punkt - propozycji zadania, którą popiera się
najmniej spośród wybranych.
W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej
niż jednego sposobu głosowania wszystkie oddane przez nią głosy zostaną uznane za nieważne.
Głosować można na zadania z wybranego (jednego) subregionu; możliwe jest oddanie głosu na zadania
zgłoszone do innego subregionu niż subregion zamieszkania głosującego.
Do realizacji zostaną przyjęte zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w danym subregionie do
wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w subregionie.
Listę zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego z podziałem na subregiony zatwierdzi Zarząd
Województwa Łódzkiego.
Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej
Województwa www.lodzkie.pl oraz wywieszone w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Łódzkiego.
Wykonawcy zadania wybranego do realizacji w głosowaniu zostaną wyłonieni przez właściwą komórkę
organizacyjną prowadzącą zadanie. (Uwaga: zgłaszający propozycję zadania nie staje się automatycznie
jego wykonawcą po wyborze zadania do realizacji.)
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego w tym terminy zgłaszania zadań
do budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy, ich weryfikacji, prowadzenia działań informacyjnych,
głosowania i ogłoszenia jego wyników określi Zarząd Województwa Łódzkiego, przy czym termin zgłaszania
zadań nie będzie krótszy niż 21 dni, a okres głosowania nie będzie krótszy niż 14 dni.
Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego
Proponuje się przeznaczenie kwoty 5 000 000,00 zł na budżet obywatelski 2018 r. Ostateczna kwota środków
finansowych przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zostanie dookreślona
w uchwale budżetowej województwa na rok 2018.

Najważniejsze zmiany merytoryczne wprowadzone w regulaminie Budżetu Obywatelskiego Województwa
Łódzkiego po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i Łódzką Wojewódzką Radą Działalności
Pożytku Publicznego:
1. Możliwość wyboru miejsca z którym się identyfikujemy
Po zmianach w regulaminie mieszkańcy będą mogli oddawać głosy na inicjatywy z innych subregionów niż
zamieszkiwany. Podyktowane jest to mobilnością mieszkańców łódzkiego. Dzięki temu będą mogli
kształtować rzeczywistość bliższą ich miejscu pracy czy wypoczynku, nie tylko tam gdzie mieszkają. Nie
zmienia się natomiast kwestia podpisywania list poparcia dla zgłaszanych zadań: można podpisać taką listę
(niezbędną do tego aby zadanie mogło się dostać do etapu głosowania) tylko dla subregionu w którym się
mieszka. Głosować można zaś w tym subregionie, który się wybierze, nawet jeśli nie jest to ten który jest
zamieszkiwany.
2. Głosowanie preferencyjne (rangujące)
Wprowadzono mechanizm głosowania preferencyjnego które pozwala nie tylko wybrać istotne dla
mieszkańców projekty, ale także wskazać na istotność ich realizacji (nie każdy z wybranych 3 projektów
będzie dla osoby głosującej tak samo ważny). System taki pozwala wybrać zadania lepiej odpowiadające
rzeczywistym preferencjom mieszkańców i mieszkanek regionu.

Najważniejsze zmiany merytoryczne wprowadzone w regulaminie Budżetu Obywatelskiego Województwa
Łódzkiego przez radnych SWŁ.
1. Bez limitu 10 zadań na subregion.
Usunięto zapisy mówiące, iż do realizacji zostanie przyjętych nie więcej niż 10 zadań, które uzyskały
największą liczbę punktów w danym subregionie.
2. 50 podpisów

Do formularza zgłaszający zobowiązany jest dołączyć listę poparcia dla zadania, podpisaną przez co najmniej
50 mieszkańców subregionu, do którego zgłoszono zadanie (wcześniej było 25 podpisów).
3. Kapituła
Zostanie powołana przez Zarząd Województwa Łódzkiego Kapitula ds. oceny propozycji zadań zgłoszonych
do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego składająca się z radnych Sejmiku Województwa
Łódzkiego, której zadaniem będzie zaopiniowanie wykazu propozycji zadań do budżetu obywatelskiego
z informacjami o rekomendacjach.

