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PULA WOJEWÓDZKA 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 

Poprawa jakości usług zdrowotnych 

i bezpieczeństwa pacjentów poprzez 

modernizację Izby Przyjęć Szpitala CMB 

w Zgierzu 

Jest to zadanie inwestycyjne planowane do realizacji na mieniu, które nie jest we władaniu 

województwa łódzkiego. Wskazana działka znajdująca się w Zgierzu przy ul. Andrzeja Struga 2-4 nie 

należy i nie jest we władaniu Województwa Łódzkiego. 

2 

Nowoczesna strefa rekreacji w zieleńcu 

pomiędzy ul. Drewnowska, a ul. Lutomierską – 

budowa siłowni plenerowej 

Inwestycja nie jest planowana na mieniu województwa – niezgodnie z Uchwałą SWŁ w sprawie budżetu 

obywatelskiego.  

Pomimo uzupełnienia informacji do wniosku, nadal wskazywany teren nie obejmuje mienia 

województwa. Co prawda w niedalekim sąsiedztwie wskazywanych terenów znajdują się obszary 

należące do województwa (obiekty szpitala przy ul. Drewnowskiej), ale tereny te nie nadają się 

na lokowanie na nich siłowni. 

3 
Z "Krwinką" dla dzieci chorych na raka - łóżka, 

pulsometry, ultrasonograf… 

Jest to zadanie inwestycyjne planowane do realizacji na mieniu, które nie jest we władaniu 

województwa łódzkiego. Realizacja zadania planowana jest w Łodzi przy ul. Pankiewicza 16 

w Uniwersyteckim Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej, które nie należy i nie jest we władaniu 

Województwa Łódzkiego. 

4 

Poprawa bezpieczeństwa na drodze 

wojewódzkiej Nr 710 w gminie Szadek 

poprzez budowę chodnika 

Zakres rzeczowy zadania jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji. Zadanie pn. 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzkie – Błaszki” jest ujęte  

w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego. 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

5 

Budowa Centrum Edukacyjno-Turystycznego 

oraz Szkoleniowo-Ratowniczego 

Bolimowskiego Parku Krajobrazowego  

Zakres inwestycji uniemożliwia realizację zadania w jednym roku. Nie uwzględniono czasu niezbędnego 

na uzyskanie pozwoleń na budowę, uzgodnień i sporządzenia dokumentacji, przy zakładanej funkcji, 

a następnie czas niezbędny na jego realizację (wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na budowę) i uzyskanie odbiorów, wymaga znacznie dłuższego okresu. Zwłaszcza, że do wniosku nie 

dołączono nawet koncepcji budynku, ani żadnych założeń funkcjonalno-projektowych. Ponadto nie 

uwzględniono kosztów opracowania dokumentacji projektowej. 

6 Park Bio –edukacji w Łowiczu  

Koszt zaproponowanych prac nie zawiera wszystkich niezbędnych prac. W celu udostępnienia parku 

bezpiecznego dla mieszkańców okolicznych osiedli należy wykonać opinię dendrologiczną wskazującą 

drzewa do usunięcia, wykonać dokumentację dla instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz 

z wykonaniem ww. instalacji, dokonać po wycince nasadzeń zastępczych, powierzyć nadzór nad pracami 

osobom z odpowiednimi kwalifikacjami. Powyższe prace podnoszą koszt całego zadania do kwoty 

580000,00 zł – ponad limit dla zadań wojewódzkich wyznaczony przez uchwałę w sprawie BO. 

7 

Młodzież kocha sporty zespołowe - 

modernizacja boiska wielofunkcyjnego 

w Brzezinach 

Przedstawiony zakres prac nie gwarantuje dostępu do boiska osobom spoza szkoły – brak zaplecza 

techniczno-sanitarnego, brak oświetlenia zewnętrznego umożliwiającego korzystanie w godzinach 

popołudniowych w okresie jesienno-wiosennym. Nie wykazane zostały również koszty projektu instalacji 

elektrycznej  i jej wykonania dla potrzeb schodołazu, jak również nadzoru nad pracami. Zweryfikowane 

koszty  wynoszą 632000,00zł i przekraczają limit dla puli Wojewódzkiej. 

8 

Kraina Baśni II, drugi etap budowy 

niezwykłego placu zabaw dostępnego dla 

osób niepełnosprawnych 

Koszt wieży posiadającej certyfikaty bezpieczeństwa został zaniżony. Zweryfikowane koszty przekraczają 

wartość określoną w limicie dla zadania wojewódzkiego. Zadanie wymaga dodatkowej analizy projektu 

wieży, posadowienia jej w gruncie, jakości podłoża i ekspertyzy dot. bezpiecznego korzystania z wieży. 

Zgłaszający nie skorzystał z możliwości uzupełnienia informacji dotyczących wykorzystania wyposażenia 

placu zabaw przez osoby niepełnosprawne, co było celem realizacji zadnia, wskazanym w tytule.  
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Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

9 
Dom Ludowy Kadzielin - Kamień to mój drugi 

dom do spędzania wolnego czasu i integracji 

Zadanie zlokalizowane na terenie, który nie stanowi mienia Województwa Łódzkiego (działka gminna). 

Realizacja zadania niezgodna z Uchwałą Samorządu Województwa Łódzkiego w sprawie budżetu 

obywatelskiego, która określa, że zadania inwestycyjne można realizować wyłącznie na terenie, 

na którym województwo może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. 

10 

Rozbiórka i budowa pochylni dla osób 

niepełnosprawnych wraz z remontem strefy 

wejścia do budynku szpitala. 

Jest to zadanie inwestycyjne planowane do realizacji na mieniu, które nie jest we władaniu 

województwa łódzkiego. Wskazana działka znajdująca się w Kutnie, przy ul. Kościuszki 52 nie należy  

i nie jest we władaniu Województwa Łódzkiego. 

11 

Poprawa bezpieczeństwa na drodze 

wojewódzkiej Nr 449 w m. Brończyn i Gzików, 

gm. Błaszki 

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 741 000,00 zł. W związku z powyższym, mając na uwadze 

§ 17.2 oraz § 7.1 Uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. 

w sprawie budżetu obywatelskiego, ocenia się negatywnie przedmiotowy projekt. 

12 Liga Małych Mistrzów 

W opinii Departamentu Sportu i Turystyki oraz powołując się na zapisy Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku WŁ 

z dnia 26 lutego 2019 § 9 pkt. 1a powyższy Projekt nie jest zadaniem inwestycyjnym i nie może być 

realizowany w puli wojewódzkiej. 

13 Budowa Pomnika Stanisława Terleckiego 
Wskazano obszar, na którym nie występują działki będące we władaniu województwa. Projekt jest 

niezgodny z uchwałą w sprawie budżetu obywatelskiego. 

14 
Stworzenie szlaku kajakowego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na rzece Grabi 

Zadanie nie jest realizowane na mieniu Województwa Łódzkiego. Od 1.01.2018 roku prawa 

właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa wykonuje Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Realizacja zadania planowana jest na terenie niestanowiącym 

mienia województwa. Zgodnie z wymaganiami jakie powinien spełniać projekt zadania zgłaszany 

w ramach budżetu obywatelskiego zadania inwestycyjne i remontowe mogą być realizowane co do 

zasady tylko na mieniu województwa w zakresie puli wojewódzkiej. 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

15 
Wioski Tematyczne - produkt turystyczny 

województwa łódzkiego 

Zadanie polega m.in. na utworzeniu nowego produktu turystycznego poprzez oznakowanie w formie 

witaczy szlaku turystycznego wiosek tematycznych. Pomimo, iż realizuje ono kompetencje 

Województwa Łódzkiego w zakresie budowania pozytywnego wizerunku województwa łódzkiego oraz 

wspierania działań w zakresie turystyki, jak i zagospodarowania przestrzennego projekt otrzymał ocenę 

negatywną. Na postawienie/wybudowanie witaczy w miejscowościach, w których znajdują się wioski 

tematyczne, w pasie drogowym potrzebna jest zgoda zarządcy drogi (drogi gminne, powiatowe, 

wojewódzkie i krajowe) oraz projekt witacza, co pozwoliłoby określić czy zarządca drogi będzie pobierał 

opłaty za witacze. Miejscowości wskazane w opisie leżą przy drogach gminnych, powiatowych oraz 

należących do GDDKiA (jedynie Wólka Lisiecka leży przy drodze zarządzanej przez ZDW). Zgodnie 

z formularzem zadania inwestycyjne i remontowe mogą być realizowane co do zasady tylko na mieniu 

województwa. Po odrzuceniu kosztów związanych z wyznaczeniem szlaku (100 000,00 zł) projekt traci 

charakter zadania inwestycyjnego, a pozostałe koszty (76 000,00 zł) dotyczą działań „miękkich”, 

promocyjnych i szkoleniowych. Ponadto regulamin BO nie przewiduje również przesunięcia zadania 

z puli wojewódzkiej do puli powiatowej. Przedstawiony przez Wnioskodawcę kosztorys zadania nie 

obejmował kosztów organizacji wojewódzkiego spotkania wiosek tematycznych lub prezentacji wiosek 

tematycznych na targach turystycznych, które wyceniono na ok. 10-12 000,00 zł (w zależności od 

wielkości stoiska). Zweryfikowany koszt realizacji zadania to 176 000,00 zł.  
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Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

16 Pumptrack- łódzkie trenuje w Sieradzu 

1. Pierwotnie wskazany przez wnioskodawcę teren nie stanowił mienia województwa. Po weryfikacji 

wniosku, wskazano jako teren pod inwestycję działkę należącą do województwa, ale zabudowaną,  

a w wolnej (niezabudowanej części) zbyt małą dla wnioskowanej funkcji, ponadto aktualnie 

wykorzystywaną przez szkołę WORD (szkoleniowy plac manewrowy dla samochodów osobowych 

i ciężarowych) nie wskazany do uprawiania sportu. 

2. Kolejne dwie działki wskazane alternatywnie przez wnioskodawcę, stanowią własność województwa, 

ale nie zostały ujęte w wykazie nieruchomości ZNWŁ przeznaczonych na cele BO. Działki nie posiadają 

żadnego uzbrojenia i stanowią teren zaplecza inwestycyjnego województwa. W przypadku 

wprowadzenia na wskazane działki planowanej  inwestycji ograniczy ona, a wręcz uniemożliwi 

jakiekolwiek działania inwestycyjne na tym terenie, dodatkowo ograniczy możliwość wykonania 

infrastruktury technicznej.  

3. Droga krajowa Nr 482 – ul. Jana Pawła II, przebiegająca wzdłuż obu działek planowana jest do 

poszerzenia. Uwzględniając przepisy budowlane i wynikającą z nich minimalną odległość 10 m od linii 

regulacyjnej drogi wymagany teren może nie zmieścić się na pozostałej części. W przypadku lokalizacji 

planowanej inwestycji w kolizji z planowaną rozbudową, konieczne byłoby usunięcie nowych naniesień. 

Ponadto po poszerzeniu drogi 482 dostęp do działek byłby możliwy wyłącznie z ul. 3 Maja. Niewłaściwa 

lokalizacja inwestycji mogłaby całkowicie odciąć możliwość dostępu do drogi, teren stałby się 

bezużyteczny.  

17 
AktywaTor – rodzinny plac zabaw i aktywności 

sportowej nad rzeką Wartą w Sieradzu 

Zadanie ma charakter inwestycyjny, ale lokalizacja nie jest planowana na mieniu województwa – 

niezgodnie z Uchwałą SWŁ w sprawie budżetu obywatelskiego. Ponadto po uwzględnieniu kosztów 

niezbędnych na opracowanie dokumentacji projektowej, kwota całkowita przekroczy dopuszczalną pulę 

500.000,- zł. 

18 
Rozbudowa siłowni sportowo-rekreacyjnej 

i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych 

Lokalizacja zadania na terenie, który nie stanowi mienia województwa. Projekt jest niezgodny z Uchwałą 

Samorządu Województwa Łódzkiego w sprawie budżetu obywatelskiego. 

Brak możliwości realizacji zadania w roku budżetowym. 
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PULA POWIATU KUTNOWSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Różana droga do Kutna 

Pomimo, że przedmiot zadania jest zgodny z obowiązkami zarządcy dróg wojewódzkich, w rozumieniu 

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) projekt 

został oceniony negatywnie, z uwagi na trwałość tego typu nasadzeń w pasie drogowym dróg 

wojewódzkich. Wynika to z faktu działania środków chemicznych, które używane są podczas zimowego 

utrzymania dróg (mieszanka piasku i chlorku sodu). Przedmiotowa mieszanka niekorzystnie wpływa na 

roślinność rosnącą w pasie drogowym, a ewentualne nasadzenia byłyby nietrwałe.   

Mając na uwadze art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 

poz. 869) cyt. „3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, 

z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, (…)”, przedmiotowy 

projekt oceniono negatywnie.   

 

PULA POWIATU WIELUŃSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Historia wieluńskiej piłki nożnej 

Celem projektu jest wydanie publikacji książkowej dotyczącej historii wieluńskiej piłki nożnej  

w latach 1924-2019. Zakres przedmiotowy zadania nie mieści się w zakresie zadań opisanych w Rozdziale 

3 § 9 ust. 1b uchwały nr IV/56/19 Sejmiku WŁ z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego.  

Projekt nie mieści się w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. 

Zakres przedmiotowy projektu nie jest związany z organizacją imprez sportowych, zawodów lub 

współzawodnictwa, pikników sportowych lub rekreacyjnych oraz szkolenia sportowego.  
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PULA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Poznaj siebie 

Departament Kultury i Edukacji negatywnie opiniuje zgłoszony projekt ponieważ nie spełnia wymogów 

Rozdziału 3. Zasady zgłaszania projektów w ramach budżetu obywatelskiego Uchwały nr IV/56/19 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego. 

Opiniowane zadanie nie wpisuje się w zadania nieinwestycyjne z zakresu upowszechniania folkloru 

związanego z województwem i upowszechniających kulturę w nawiązaniu do historii województwa 

i pamięci historycznej ujętych w § 9 pkt. 1 lit b. dla pul powiatowych. Ponadto w ramach zadania 

zaplanowano zorganizowanie festynu nad zalewem w Opocznie, który należy uznać za imprezę masową  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych art. 3 pkt. 2 

lit. a) – niezgodność z § 10 pkt. 1. 

 
 

PULA POWIATU SIERADZKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
Zakup instrumentów muzycznych dla 

Miejskiej Orkiestry Dętej w Błaszkach 

Zadanie własne Gminy Błaszki. 

Zgodnie z opinią prawną Orkiestra Dęta w Błaszkach, działa przy Centrum Kultury w Błaszkach, które 

zgodnie z uchwałą XLV/256/18 Rady Miejskiej w Błaszkach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 poz.1185) 

jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Przez utworzenie i działalność 

Centrum Kultury w Błaszkach Gmina Błaszki realizuje swoje zadania własne z zakresu m.in. kultury  

(art.7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym). Zakup instrumentów muzycznych w ramach budżetu 

obywatelskiego dla Centrum Kultury w Błaszkach będzie oznaczał wyposażenie w sprzęt gminnej osoby 

prawnej, co nie jest zadaniem województwa lecz gminy. 



9 
 

 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

2 

Poprawa dostępności informacji o poziomie 

aktualnego zanieczyszczenia powietrza dla 

mieszkańców oraz osób przebywających 

w Sieradzu. 

Projekt został zgłoszony w ramach puli powiatowej, jednakże ma charakter inwestycyjny, ponieważ 

polega na zainstalowaniu na rondzie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Sieradzu dużej tablicy 

informacyjnej LED, pokazującej informacje dotyczące stanu jakości powietrza. Projekt jest zatem 

niezgodny z § 9 pkt 1 lit. b Uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego. Poza tym ww. rondo stanowi ciąg drogi krajowej nr 83, 

której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Realizacja projektu wymaga zatem 

uzyskania zgody zarządcy, a w przypadku jej braku projekt nie będzie możliwy do zrealizowania. 

Jednocześnie zgodnie z opinią Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, w obrębie pasa drogowego nie 

powinno stosować się tego typu instalacji świetlnych, gdyż mogą w sposób niekorzystny wpływać 

na kierujących pojazdami, a tym samym zagrażać bezpieczeństwu ruchu. 

3 

Upamiętnienie Burmistrza Miasta Sieradza 

Ignacego Mąkowskiego w osiemdziesiątą 

rocznicę zamordowania przez Niemców. 

Budowa pomnika – jest zadaniem inwestycyjnym i jako takie nie może być realizowane w ramach puli 

powiatowej. Umieszczenie popiersia wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub musi być 

zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Wymaga uzyskania decyzji o  pozwoleniu na 

budowę, co potwierdza że jest to zadanie inwestycyjne. Koszty utrzymania przekraczają limit. 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

4 
WŁOSKIE INSPIRACJE MIESZKAŃCÓW ZIEMI 

SIERADZKIEJ 

Weryfikowane zadanie polega na zorganizowaniu dla 40 słuchaczy Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku wyjazdu zagranicznego do Włoch (zwiedzenie miast: Rzymu, Florencji i Wenecji) i organizacji tam 

3 spotkań językowych w języku włoskim. Podczas wyjazdu dwie grupy językowe poszerzą swoje 

umiejętności językowe, a grupa malarska uwieczni to na swoich obrazach, które zaprezentuje podczas 

wystawy "Włoskie inspiracje mieszkańców Sieradza". Celem zadania jest rozwój Sieradzkiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pogłębienie przez jego słuchaczy wiedzy o Włoszech, ich umiejętności 

językowych oraz wyzwolenie twórczej inicjatywy. 

Departament Kultury i Edukacji nie rekomenduje projektu, ponieważ zgłoszone zadanie nie jest zgodne 

z rodzajem zadania, które może być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie Na Plus” 

na rok 2020, określonym w Uchwale nr IV/56/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu 

obywatelskiego. Zadanie jest o charakterze turystyczno-edukacyjnym. Nie wpisuje się w zakres zadań 

z zakresu upowszechniania folkloru związanego z Województwem ani upowszechniającego kulturę 

w nawiązaniu do historii województwa i pamięci historycznej.  Zgodnie z opinią Wydziału Turystyki 

Departamentu Sportu i Turystyki, nie jest to też zadanie, które opiera się na promocji walorów 

turystycznych i atrakcji województwa łódzkiego, zatem nie jest zgodne ze Strategią Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2020. 

5 Kieszonkowy ogródek 

Budowa siłowni jest zadaniem inwestycyjnym. Realizacja inwestycji w ramach zadań powiatowych jest 

niezgodna z Uchwałą SWŁ w sprawie budżetu obywatelskiego. Ponadto projekt nie zakładał żadnych 

kosztów utrzymania. Nie uwzględniono: kosztów serwisu, kosztu wywozu śmieci, sprzątania terenu,  

do czego się nie odniesiono. Szacunkowe roczne koszty utrzymania mieszczą się w limicie 10%. 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

6 Aktywne lato w gminie Burzenin 

Zadanie zostało ocenione negatywnie, gdyż nie realizuje kompetencji Województwa Łódzkiego  

w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Ponadto, projekt nie jest zgodny z rodzajem zadań 

nieinwestycyjnych wskazanych w Uchwale nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 

26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego. Zadanie dotyczy organizacji wypoczynku letniego 

dzieci i ma charakter edukacyjny nieujęty w § 9 ust. 1 ww. Uchwały. W zadaniu zaplanowano organizację 

zajęć w obserwatorium astronomicznym, ognisko z harcerzami, zajęcia z pierwszej pomocy 

przedmedycznej, warsztaty czekoladowe, lekcję muzealną w parku etnograficznym czy też warsztaty  

z robotyki i programowania, które nie należą do zadań z zakresu turystyki. Powyższe zajęcia mają 

charakter edukacyjny, mający na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych wśród dzieci  

i młodzieży, a także rozbudzający ciekawość i inspirujący do poznawania i uczenia się.  

 

 

PULA POWIATU TOMASZOWSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA w Brzustowie 

Budowa siłowni jest zadaniem inwestycyjnym. Realizacja inwestycji w ramach zadań powiatowych jest 

niezgodna z Uchwałą SWŁ w sprawie budżetu obywatelskiego. Województwo nie posiada nieruchomości 

we wskazanej lokalizacji, a zadania inwestycyjne, co do zasady, mogą być lokalizowane wyłącznie na 

mieniu województwa. 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

2 

Zakup strojów ludowych dla Gminnego 

Dziecięcego Zespołu Ludowego "Cekinki" 

z Brzustowa 

Zadanie własne Gminy Inowłódz.   

Zgodnie z opinią prawną zadanie polegające na zakupie strojów dla gminnej instytucji kultury nie może 

być zrealizowane, ponieważ wyposażanie w stroje ludowe gminnych osób prawnych nie jest zadaniem 

województwa lecz gminy. Gminny Dziecięcy Zespół Ludowy "Cekinki" , działa w Gminnym Centrum 

Kultury w Inowłodzu, które zgodnie z uchwałą XXXII/187/2013 Rady Gminy Inowłódz Dz.Urz.Woj. 

Łódzkiego z 2013 r. poz. 3312) jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.  

A zatem przez utworzenie i działalność Gminnego Centrum Kultury gmina Inowłódz realizuje swoje 

zadanie własne z zakresu m.in. kultury (art. 7 ust. 1 pkt  9 ustawy o samorządzie gminnym). Zakup strojów 

ludowych w ramach budżetu obywatelskiego dla Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu, będzie 

oznaczał wyposażenie przez województwo gminnej osoby prawnej. 

 
PULA POWIATU ZGIERSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 

Poprawa bezpieczeństwa pacjentów powiatu 

zgierskiego poprzez budowę rezerwowego 

źródła wody w Szpitalu CMB w Zgierzu 

Jest to zadanie inwestycyjne, zgłoszone w ramach puli powiatowej, dotyczące wykonania robót 

budowlanych polegających na budowie ujęcia wraz ze studnią głębinową, z hydrofornią i infrastrukturą 

towarzyszącą. Dodatkowo zadanie zaplanowane jest do realizacji na mieniu, które nie jest we władaniu 

województwa łódzkiego. 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

2 
"Bezpieczne Głowno" - zakup profesjonalnego 

sprzętu ratowniczego dla OSP Głowno 

Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży 

pożarnych zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ponosi 

gmina. Jest to więc zadanie własne gminy, co wynika również z treści art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

Treść art. 32 ust. 3b  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej zezwala co prawda 

jednostkom samorządu terytorialnego (w tym również szczebla wojewódzkiego) na przekazywanie 

ochotniczym strażom pożarnym środków pieniężnych w formie dotacji, jednakże celem Budżetu 

Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego co do zasady nie jest finansowanie zakupu 

wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla konkretnych organizacji/podmiotów. Tak więc niezgodne  

z ideą BO jest kupowanie w ramach jego zadań sprzętu mającego służyć ich działalności. Zasadą jest,  

że środki finansowe z BO SWŁ nie mogą być wydatkowane w celu realizacji interesów konkretnych osób, 

firm, czy organizacji. 

Powyższe znajduje potwierdzenie w opiniach prawnych Departamentu Prawno-Organizacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wydanych w związku z realizowanymi w ramach BO 

zadaniami. 

 
PULA POWIATU MIASTA ŁÓDŹ 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
PASJA NA SPORTOWO - warsztaty taneczne 

dla dzieci i młodzieży 

Zadanie wpisuje się w zadania własne Województwa Łódzkiego w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej , ale ze względu na odpłatny charakter, projekt nie jest zgodny z regulaminem BO. Organizacja 

warsztatów dla dzieci jest odpłatna, finansowanie projektu dotyczy wynagrodzenia dla instruktorów. 

Szacunkowy koszt uczestnictwa jednego dziecka w projekcie wynosi około 350 zł/os co przy ilości 150 

osób przekracza kwotę przeznaczoną na pulę powiatową (350 zł x 150 os. = 52 500,00 zł). 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

2 

Zakup specjalistycznego urządzenia do 

treningu koszykówki, automatycznie 

podającego piłkę rzucającemu zawodnikowi 

W opinii Departamentu Sportu i Turystyki oraz powołując się na zapisy Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku WŁ  

z dnia 26 lutego 2019 § 9 pkt. 1b powyższy Projekt jest zadaniem inwestycyjnym i nie może być 

realizowany w puli powiatowej. Zakup jednej sztuki sprzętu sportowego przekracza kwotę 10 000 zł.  

3 
Piknik integracyjny na boisku szkolnym Szkoły 

Podstawowej nr 24 w Łodzi 

W opinii Departamentu Sportu i Turystyki oraz powołując się na zapisy Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku WŁ  

z dnia 26 lutego 2019 § 9 pkt. 1b z opisu zadania nie wynika jego charakter sportowy, w tym z zakresu 

upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Projekt nie wskazuje żadnych 

działań związanych ze sportem czy szeroko rozumianą kulturą fizyczną, a ponad połowa kosztów 

wskazanych w budżecie to catering. Jednocześnie projektodawca nie jest w stanie zagwarantować,  

że impreza nie będzie miała znamion imprezy masowej z uwagi na ilość przewidzianych osób. 

4 

TMRF Widzew i RTS Widzew, razem czy 

osobno? Odpowiedź po 110 latach  

(1910-2020) 

Celem projektu jest wydanie publikacji książkowej dotyczącej historii TMRF Widzew Łódź i RTS Widzew 

Łódź w roku jubileuszowym, przybliżenie biografii i dokonań założycieli Widzewa Łódź, a jednocześnie 

analiza historyczna losów stowarzyszenia i klubu.   

Zakres przedmiotowy zadania nie mieści się w zakresie zadań opisanych w Rozdziale 3 § 9 ust. 1b uchwały 

nr IV/56/19 Sejmiku WŁ z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego. Projekt nie mieści się 

w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Zakres przedmiotowy 

projektu nie jest związany z organizacją imprez sportowych, zawodów lub współzawodnictwa, pikników 

sportowych lub rekreacyjnych oraz szkolenia sportowego. 

Dodatkowo - kwota przeznaczona na realizację zadania nie pozwala na wydanie książki  o wysokich 

walorach estetycznych (parametry druku książki, jakość użytych materiałów), co będzie przedkładało się 

na postrzeganie wizerunku Samorządu Województwa Łódzkiego.  
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Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

5 

Kochamy Rezerwat Polesie Konstantynowskie 

- modernizacja okalającej ścieżki, by woda 

znów niosła drzewom życie, nie gnicie 

Projekt został zgłoszony w ramach puli powiatowej, jednak ma charakter inwestycyjny/remontowy, 

ponieważ polega na modernizacji ścieżki okalającej Rezerwat „Polesie Konstantynowskie” poprzez 

wykonanie melioracji terenu wraz z wprowadzeniem pod ścieżkę 7 drenów w celu przywrócenia 

zaburzonej równowagi wodnej terenu Rezerwatu. Projekt jest zatem niezgodny z § 9 pkt 1 lit. b Uchwały 

Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu 

obywatelskiego. Poza tym organem sprawującym nadzór nad Rezerwatem jest Regionalny Konserwator 

Przyrody w Łodzi. Realizacja projektu wymaga zatem uzyskania zgody organu sprawującego nadzór nad 

Rezerwatem, a w przypadku braku takiej zgody projekt nie będzie mógł być realizowany - będzie 

niewykonalny technicznie, ponieważ nie może być realizowany w innym miejscu. Projekt nie wpisuje się 

w zakres działalności Województwa Łódzkiego. 

6 Punkt informacyjny Bezpieczny Senior 50 + 

Wniosek „Punkt Informacyjny Bezpieczny Senior 50 +”w streszczeniu projektu zadania zawiera 

następującą charakterystykę zadania: „W ramach zadania dla osób niepełnosprawnych 50 +, głównie  

z dysfunkcją wzrokową zorganizowane zostaną: zajęcia edukacyjne z zakresu nowych technologii 

informatycznych dla 25 osób w ramach łącznie 30 spotkań; zajęcia edukacyjne z zakresu literatury  

i kultury w ramach książki mówionej i sztuki wizualnej dla 20 osób w ramach łącznie 20 spotkań,  

5 spotkań informacyjno-instruktażowych dla 150 osób na terenie Miasta Łodzi, cykl spotkań  

ze specjalistami (lekarz internista lub geriatra, diabetolog, kardiolog, okulista, rehabilitant osób 

niewidomych i słabowidzących lub tyflopedagog, psycholog lub psycholog transportu, dietetyk, 

kosmetyczka, prawnik, przedstawiciel ZUS, Straży Miejskiej oraz Policji) dla 20 osób w ramach 12 

spotkań”. Odbiorcami zadania jest 215 osób z obszaru miasta Łodzi. Koszt zadania został określony  

na kwotę: 30 165 zł.  Z uwagi na konieczność doprecyzowania zakresu zadania i jego działań, które 

zostaną podjęte podczas jego realizacji kilkanaście razy kontaktowano się z  osobą zgłaszającą propozycję 

zadania: telefonicznie i mailowo. Jednak ze strony zgłaszającego nie było żadnego zainteresowania  

w zakresie współpracy co do uzgodnień i korekty wniosku. W związku z powyższym, wniosek w ocenie 

RCPS w Łodzi nie powinien zostać dopuszczony do głosowania. 
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PULA POWIATU ŁOWICKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Siedziska dla Boiska 

Łączna kwota inwestycji 11 250,00 zł. W opinii Departamentu Sportu i Turystyki projekt ma charakter 

remontowo-inwestycyjny z uwagi na fakt, iż będzie ściśle związany z danym obiektem i na stałe 

przytwierdzony do podłoża. Tego typu projekt należy do zadań własnych gminy, która jest właścicielem 

obiektu. Samorząd Województwa może inwestować wyłącznie na mieniu województwa. Powołując się  

na zapisy Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku WŁ z dnia 26 lutego 2019 § 9 pkt. 1 powyższy projekt jest 

zadaniem inwestycyjnym i nie może być realizowany w puli powiatowej. 

 
PULA POWIATU MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Siłownia zewnętrzna 

Realizacja inwestycji w ramach zadań powiatowych jest niezgodna z Uchwałą SWŁ w sprawie budżetu 

obywatelskiego. Lokalizacja zadania na terenie, który nie stanowi mienia Województwa Łódzkiego. 

Projekt jest niezgodny z Uchwałą Samorządu Województwa Łódzkiego w sprawie budżetu 

obywatelskiego. 
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PULA POWIATU MIASTA SKIERNIEWICE 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
OSP wspomagasz - dla ratowania życia drzwi 

wyważasz 

Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży 

pożarnej zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ponosi 

gmina. Jest to więc zadanie własne gminy, co wynika również z treści art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

Treść art. 32 ust. 3b  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej zezwala co prawda 

jednostkom samorządu terytorialnego (w tym również szczebla wojewódzkiego) na przekazywanie 

ochotniczym strażom pożarnym środków pieniężnych w formie dotacji, jednakże celem Budżetu 

Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego co do zasady nie jest finansowanie zakupu 

wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla konkretnych organizacji/podmiotów. Tak więc niezgodne  

z ideą BO jest kupowanie w ramach jego zadań sprzętu mającego służyć ich działalności. Zasadą jest,  

że środki finansowe z BO SWŁ nie mogą być wydatkowane w celu realizacji interesów konkretnych osób, 

firm, czy organizacji. 

Powyższe znajduje potwierdzenie w opiniach prawnych Departamentu Prawno-Organizacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wydanych w związku z realizowanymi w ramach BO 

zadaniami. 

 


