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PULA WOJEWÓDZKA 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Inwestycje i remonty 
Nieruchomość jest mieniem gminnym, nie stanowi własności Województwa Łódzkiego i realizacja zadania 
z puli wojewódzkiej na gruncie niestanowiącym mienia Województwa Łódzkiego byłaby naruszeniem 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. 

2 
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 tego zadania jest niezgodna z ustawą o samorządzie województwa, która określa jakie zadania 
może województwo realizować. 

3 Integracyjne centrum relaksu w gminie Zduny 
Zadanie zlokalizowane na terenie, który nie stanowi mienia Województwa Łódzkiego (działka gminna 
oznaczona w ewidencji numerem 49 obręb Jackowice). Zakaz finansowania zadań na mieniu nie 
wojewódzkim określa ustawa o samorządzie województwa.  
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Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

4 
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Lipce Reymontowskie 

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 „ŁÓDZKIE NA PLUS” NA 2021 rok 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. Środki finansowe z BO SWŁ nie 
mogą być wydatkowane w celu realizacji interesów konkretnych osób, firm, czy organizacji.  
Przewidywany koszt realizacji zadania wynosi  390 000,00 zł, ma więc ono charakter typowo 
majątkowy/inwestycyjny, a w ramach BO wydatki o charakterze majątkowym mogą być ponoszone tylko  
w przypadku, gdy dotyczą mienia województwa.  
Należy również podkreślić, że zgodnie z treścią § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 6 Uchwały Nr IV/56/19 
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego, cyt.: 
„Projekt zgłaszany w ramach budżetu obywatelskiego nie może zawierać (bezpośrednio lub pośrednio) 
podmiotu realizującego zadanie…”. 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

5 
Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zakup 

kontenerów modułowych w celu wyposażenia 
bazy szkoleniowej PWOPR w Radomsku 

Zadanie nie spełnia kryteriów umożliwiających jego realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok. 
Przewidywany koszt jego realizacji wynosi 331 700,00 zł, ma więc ono charakter typowo 
majątkowy/inwestycyjny, a w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatki o charakterze majątkowym mogą 
być ponoszone tylko w przypadku, gdy dotyczą mienia województwa.  
Projekt ma być realizowany nad zalewem w miejscowości Zakrzówek Szlachecki. Akwen ten znajduje się 
poza terenem parku krajobrazowego, a więc nie mieści się w zakresie działania Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego funkcjonującego jako wojewódzka samorządowa jednostka 
organizacyjna. Odległość do granic najbliżej położonych parków krajobrazowych – Załęczańskiego PK oraz 
Przedborskiego PK wynosi odpowiednio 27 km oraz 45,5 km. 
Ponadto autor zadania już w jego tytule podaje bezpośrednio podmiot realizujący zadanie tj. PWOPR 
(Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) w Radomsku i konsekwentnie wskazuje ten 
podmiot w kolejnych punktach formularza projektu. Należy podkreślić, że zgodnie z treścią § 10 ust. 2 oraz 
§ 17 ust. 1 pkt 6 Uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
budżetu obywatelskiego, cyt.: „Projekt zgłaszany w ramach budżetu obywatelskiego nie może zawierać 
(bezpośrednio lub pośrednio) podmiotu realizującego zadanie…”.  

6 
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 
nr 483 w obrębie miejscowości Czestków A  

i Czestków B 

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 900 000,00 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. 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

7 
Ścieżka rowerowa  

z Łęczna do Włodzimierzowa 

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 3 500 000,00 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. 

8 
Ciąg pieszo-rowerowy  

na ulicy Łąkoszyńskiej w Kutnie 

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 730 000,00 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. 
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PULA POWIATU KUTNOWSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Zgrane babki chcą więcej 

W ocenie Departamentu Kultury i Edukacji powyższy projekt nie spełnia przesłanek określonych  
w  § 9 Rozdział 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,  
tj.  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. W ramach zadań w budżecie obywatelskim możliwa jest m.in. organizacja wydarzeń 
kulturalnych tj. festiwali, przeglądów, koncertów, konkursów, spektakli, pokazów filmowych, spotkań, 
plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw artystycznych, muzealnych i innych imprez 
mających istotne znaczenie dla historii województwa i pamięci historycznej oraz wspieranie twórczości 
ludowej, folkloru charakterystycznego dla terenu województwa łódzkiego. Zadanie, polegające na zakupie 
namiotu wraz z wyposażeniem, nie wpisuje się w żadne z powyższych. Ponadto pomimo kontaktu  
ze zgłaszającym i poinformowaniu o możliwości korekty zakresu rzeczowego zadania, nie dokonano 
koniecznych zmian w projekcie. 
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PULA POWIATU ŁASKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 

Edukacja ekologiczna i prozdrowotna. 
Przestrzeń edukacyjno-relaksacyjna  

„Zielona mila” dla uczniów szkoły 
podstawowej. 

Projekt nie jest zgodny z § 9 pkt 1 lit. b Uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia  
26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego, nie pozostaje w zakresie działalności Województwa 
Łódzkiego oraz ma charakter inwestycyjny. Celem zgłoszonego projektu jest utworzenie zielonej 
przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku, 
poprzez m.in. nasadzenie roślin iglastych, rekultywację trawnika, zamontowanie systemu 
nawadniającego, czy zakup koszy do segregacji odpadów. Zgłoszony projekt przewiduje również 
posadowienie drewnianej altany co wskazuje na charakter inwestycyjny zadania. Zgodnie z § 9 pkt 1 lit. b 
Uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. tego rodzaju projekty nie 
mogą być realizowane w ramach puli powiatowej, z uwagi na brak możliwości sfinansowania zadań 
inwestycyjnych przez WŁ na terenie szkoły. Prowadzone działania w ramach zaplanowanego zadania nie 
obejmują realizacji konkretnych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej. Wskazane koszty dotyczą 
jedynie zagospodarowania terenu wokół szkoły. 
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PULA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
W kręgu historii – odkrywanie na nowo 

kultury i dziedzictwa Ziemi Łęczyckiej 

W ocenie Departamentu Kultury i Edukacji kosztorys projektu zadania należy uznać za nieuzasadniony  
w kontekście art. 44. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Organizacja wydarzenia 
(3 wycieczek autokarowych oraz 3 spotkań podsumowujących wyjazdy), nie uzasadnia zakupu licznych 
urządzeń. Z uwagi na rzetelność i gospodarność wydatkowania środków publicznych, zasadnym byłoby 
wypożyczenie sprzętu.  Autor zadania podczas korekty w istocie nie zwiększył, nie rozwinął działań 
służących bezpośrednio mieszkańcom powiatu, np. poprzez zwiększenie liczby wycieczek, zwiększenie 
liczby zwiedzanych obiektów itp. Nie zredukował też w sposób istotny zakupów licznych urządzeń 
(rezygnacja tylko z urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania). Ponadto projekt zadania  pośrednio 
sugeruje wykonawcę zadania.  
Wprowadzenie w korekcie zadania nowego elementu zadania – warsztatów wyplatania wikliny  
w zagrodzie edukacyjnej w Konarzewie i wspólne ognisko wiklinowe, nie wpisuje się w charakter zadania, 
który został określony przez zgłaszającego, jako nawiązujący do historii województwa i pamięci 
historycznej.  Pomimo kontaktu ze zgłaszającym i poinformowaniu o możliwości korekty zakresu 
rzeczowego zadania, nie dokonano koniecznych zmian w projekcie. 
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PULA POWIATU ŁOWICKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
PROJEKT WYMIANY REGIONALNEJ –  

„JA I MOJA MAŁA OJCZYZNA” 

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/56/19  Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
budżetu obywatelskiego, projekt nie wpisuje się w § 9 punkt 1, podpunkt b. tj. projekt ma charakter 
edukacyjny polegający na wymianie regionalnej młodzieży szkół ponadpodstawowych, nie wpisuje się 
zatem w charakter zadań nieinwestycyjnych wskazanych w ww. uchwale. 

2 
„ZDROWE ŻYWIENIE TO MĄDRE MYŚLENIE” – 

PIKNIK ZDROWEJ ŻYWNOŚCI 

Zgłoszony projekt nie pozostaje w zakresie działalności Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą  
Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie budżetu 
obywatelskiego, Województwo Łódzkie nie może realizować zgłoszonego projektu, ponieważ nie wpisuje 
się on merytorycznie w zadania wskazane w wyżej wymienionej Uchwale w paragrafie 9. 
Założeniem projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia, promocję produktów lokalnych i integrację 
społeczności szkolnych i lokalnych z terenu powiatu łowickiego poprzez organizację konkursu Master Chef 
Junior.  
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PULA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
Zakup sprzętu ratownictwa technicznego  

dla OSP Modlica – poprawa bezpieczeństwa 
na drogach 

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  przepis ten 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.  
Środki finansowe z BO SWŁ nie mogą być wydatkowane w celu realizacji interesów konkretnych osób, firm 
czy organizacji. 
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PULA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Gminna Kociarnia w Opocznie 

Projekt nie jest zgodny z § 9 pkt 1 lit. b Uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia  
26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego, ponieważ dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego 
oraz nie pozostaje w zakresie działalności Województwa Łódzkiego. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o ochronie zwierząt reguluje kwestie prawne związane z ochroną zwierząt, zgodnie z niniejszą ustawą 
zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań 
własnych gmin. Celem projektu jest powstanie kociarni, która spełniałaby rolę azylu dla bezdomnych  
i porzuconych kotów. Kociarnia stanowiłaby miejsce całodobowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 
Realizowany projekt zakłada zakup dwóch kontenerów wraz z wyposażeniem, które pełniłyby funkcję 
kociarni. Lokalizacja zakupionych kontenerów planowana jest na terenie schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Opocznie. Niniejszy zakup jest wydatkiem wiodącym w zgłaszanym projekcie, co świadczy  
o charakterze inwestycyjnym projektu. 

2 
Czipowanie psów i kotów z terenu Gminy 

Opoczno 

Projekt nie jest zgodny z § 9 pkt 1 lit. b Uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia  
26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego, co więcej nie pozostaje w zakresie działalności 
Województwa Łódzkiego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 638) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom należy do zadań własnych gmin. Celem zgłoszonego projektu jest wdrożenie programu 
czipowania psów i kotów z terenu gminy, a tym samym zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zadbanie 
o ich bezpieczeństwo. Prowadzone działania pozwoliłyby na szybką identyfikację oraz kontakt  
z właścicielem zwierzęcia, a w konsekwencji wpłynęłyby na zmniejszenie liczby bezdomnych psów i kotów 
na terenie gminy.  
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PULA POWIATU PABIANICKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
Zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Orpelowie 

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 „ŁÓDZKIE NA PLUS” NA 2021 rok 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. Środki finansowe z BO nie mogą 
być wydatkowane w celu realizacji interesów konkretnych osób, firm, czy organizacji.  
Należy także podkreślić, że zgodnie z treścią § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 6 Uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego, cyt.: „Projekt 
zgłaszany w ramach budżetu obywatelskiego nie może zawierać (bezpośrednio lub pośrednio) podmiotu 
realizującego zadanie”. 
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PULA POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 

Utworzenie miejsca rekreacyjno-
integracyjnego dla mieszkańców sołectwa 

Bieliki – budowa altany grillowej  
przy Świetlicy Wiejskiej w Bielikach 

Zgłoszony projekt nie pozostaje w zakresie działalności Województwa Łódzkiego. Województwo Łódzkie 
nie może realizować zadań inwestycyjnych na nieruchomościach niebędących we władaniu jednostek 
organizacyjnych samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, ponadto biorąc pod uwagę 
inwestycyjny charakter zadania należy uznać, iż nie spełnia ono wymogów Uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie budżetu obywatelskiego, gdyż zgodnie  
z § 9 ww. Uchwały zadania powiatowe powinny być zadaniami o charakterze nieinwestycyjnym. Ponadto 
projekt nie wpisuje się merytorycznie w kategorie zadań możliwych do zgłoszenia w puli powiatowej 
wskazane w § 9 ww. Uchwały. 
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PULA POWIATU RAWSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Rawa Mazowiecka miastem grajków ulicznych 

Zadanie zostało ocenione negatywnie, ponieważ projekt zadania jest niezgodny z uchwałą nr IV/56/19 
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego tj. zadanie 
nie wpisuje się w żaden rodzaj zadań powiatowych o charakterze nieinwestycyjnym określonych  
w art. 9 pkt 1 ww. uchwały. Zweryfikowany koszt realizacji zadania jest inny niż wskazany w formularzu  
i nie mieści się w limicie puli powiatowej zgodnie z art. 7 pkt 1 ww. uchwały. 
Zadanie ma charakter oferty kulturalno-rozrywkowej skierowanej do mieszkańców powiatu rawskiego  
i ewentualnych przyjezdnych. Oferta nie jest związana z folklorem ani kulturą nawiązującą do historii. 
Organizacja koncertów grajków ulicznych nie stanowi również zadania o charakterze  turystycznym 
(zadanie nie polega na zorganizowaniu imprezy turystycznej).  
Bezpośrednim celem oferty jest organizacja wydarzenia kulturalnego o charakterze rozrywkowym,  
a prognozowane przyjazdy turystów do Rawy Mazowieckiej i okolic, tak samo jak oddziaływanie 
wydarzenia na branżę gastronomiczną i hotelarską, jest celem pośrednim na który realizator zadania nie 
będzie miał wpływu. O charakterze zadania świadczy rodzaj usług zapewnionych  
i sfinansowanych odbiorcom w ramach projektu  i cel bezpośredni, który można osiągnąć w wyniku 
realizacji zgłoszonego zadania.  
Autor zadania nie wyraził zgody na wprowadzenie zmian w projekcie, aby spełniał on wymogi określone 
w uchwale w sprawie budżetu obywatelskiego. 
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PULA POWIATU SIERADZKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Letnie kino pod chmurką 

Zadanie jest działaniem z zakresu upowszechniania kultury, jednak ani nie nawiązuje do historii 
województwa i pamięci historycznej, ani nie upowszechniania folkloru związanego z Województwem 
(celem zadania jest organizacja kina plenerowego). Informacja o niezgodności zadania w przedstawionym 
kształcie z warunkami Budżetu Obywatelskiego  „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok została przekazana 
wnioskodawcy, jednak nie dokonał on niezbędnych modyfikacji, pozwalających na pozytywna ocenę 
projektu. W konsekwencji zadanie nie spełnia założeń uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego  z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego i nie może być poddane pod 
głosowanie mieszkańców. 



16 
 

 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

2 Śladami Żydów w Warcie 

W ocenie Departamentu Kultury i Edukacji oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi zadanie ma charakter 
inwestycyjny. Projekt został zgłoszony w ramach puli powiatowej. Zgodnie z § 9 pkt 1) uchwały Nr IV/56/19 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego  
w ramach puli powiatowej można realizować wyłącznie projekty nieinwestycyjne.  Wskazany w zadaniu 
obszar, na którym miałoby zostać zrealizowane zadanie, nie należy do mienia województwa łódzkiego  
(z wyjątkiem ul. 3 Maja i Błękitnej Armii – droga wojewódzka nr 710). Wskazane we wniosku ulice są 
ulicami gminnymi i powiatowymi. Zgodnie z zapisami pkt 2 części III formularza zgłaszania projektów zadań 
do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2021 rok 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. Ponadto elementy informacyjne, 
niebędące znakami drogowymi (wskazane w części IV formularza, tj.: lapidarium, tablica z planem, tabliczki 
informacyjne, głazy), powinny być zlokalizowane poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej. Szacunkowy 
koszt realizacji zadania po dokonaniu weryfikacji nie spełnia kryteriów zawartych w § 7. 1 uchwały  
nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego. 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

3 
DOPOSAŻENIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 

W ROŻDŻAŁACH 

Zadanie ma na celu doposażenie jednego z kół gospodyń wiejskich, działających na terenie województwa 
łódzkiego, które są elementem podtrzymywania folkloru i sztuki ludowej. Jako takie zadanie zostało 
zakwalifikowane jako projekt z zakresu kultury, jednakże nie nawiązuje ono do historii województwa  
i pamięci historycznej, ani nie upowszechniania folkloru związanego z Województwem. Informacja  
o niezgodności zadania w przedstawionym kształcie z warunkami Budżetu Obywatelskiego  „ŁÓDZKIE  
NA PLUS” na 2021 rok została przekazana wnioskodawcy, jednak nie dokonał on niezbędnych modyfikacji, 
pozwalających na pozytywną ocenę projektu. W konsekwencji zadanie nie spełnia założeń uchwały  
nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego 
i nie może być poddane pod głosowanie mieszkańców. 

4 Utworzenie otwartego toru OCR 
Zadanie inwestycyjne niezgodne z uchwałą w sprawie BO Projekty realizowane z puli powiatowej 
przeznaczone są na realizację zadań nieinwestycyjnych zgodnie z zapisem uchwały nr IV/56/19 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego roz. 3 §9  pkt 1b. 
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PULA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
Odbudowa populacji zanikających gatunków 

zwierzyny drobnej 

Projekt jest 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, ponieważ dotyczy realizacji zadania, które nie 
pozostaje w zakresie działalności Województwa Łódzkiego. Celem realizacji projektu jest doprowadzenie 
do wzrostu i odbudowy populacji zwierzyny drobnej, poprzez wsiedlenie osobników pochodzących  
z hodowli zamkniętej takich jak: zając szarak, kuropatwa zwyczajna, bażant zwyczajny. Działaniami  
z zakresu odbudowy populacji zanikających gatunków zwierzyny drobnej zajmują się m. in. Zarząd Główny 
Polskiego Związku Łowieckiego, Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego, koła łowieckie oraz 
Administracja Lasów Państwowych. Wnioski związane z odbudową populacji zwierzyny drobnej 
realizowane są przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2 
Szlakiem historii i przyrody po ziemi 

bolimowskiej – mobilny audioprzewodnik 

Projekt wpisuje się w zakres ustawy o samorządzie województwa oraz Strategii Rozwoju Województwa 
Łódzkiego. Jest także zgodny z przyjętym kierunkiem działań dotyczącym wspierania rozwoju turystyki,  
w tym w propagowania walorów i atrakcji turystycznych regionu. Przeznaczony dla mieszkańców 
województwa łódzkiego. W trakcie oceny merytorycznej w porozumieniu z Wnioskodawcą zmieniono 
kosztorys zadania, który ostatecznie wyniósł 40 000,00 zł.  
Szacunkowe roczne koszty utrzymania zadania zostały określone na poziomie ok. 6 000,00 zł. Zatem 
przekraczają limit 10% kwoty przeznaczonej na realizację projektu.  
Zgodnie z § 7 pkt. 2 Rozdziału II Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 
2019 r. szacunkowy roczny koszt utrzymania realizowanego projektu nie może przekroczyć 10% wartości 
realizacji projektu. W związku z powyższym projekt należy uznać za niewykonalny technicznie. 
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PULA POWIATU TOMASZOWSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
Jak unikać kłótni w szkole – cykl spotkań  

na temat mediacji rówieśniczych 

Wniosek nie spełnia wymagań i zapisów Regulaminu Budżetu Obywatelskiego  „ŁÓDZKIE NA PLUS”  
na rok 2021. Charakter zadania złożony przez wnioskodawcę nie wpisuje się we właściwy rodzaj zadania 
zapisany w regulaminie. 
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PULA POWIATU ZGIERSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
ZAKUP TOALET I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

POD UTWARDZENIE KOSTKĄ BETONOWĄ  
NA PLACU ZABAW W SOKOLNIKACH LESIE 

Ocena negatywna – roczny koszt utrzymania to kwota 7 200,00 zł – przekracza 10% wartości realizacji 
zadania. Druga część zadania – przygotowanie podłoża pod nawierzchnię z kostki nie może zostać 
zrealizowana z puli powiatowej, gdyż proponowane zadanie jest typowo inwestycyjne i  jako  takie może 
być realizowane w ramach puli wojewódzkiej – niezgodne z § 9 pk1 ppkt b  uchwały Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Nr IV/56/19 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie budżetu obywatelskiego. 

2 
UTWARDZENIE KOSTKĄ BETONOWĄ CZĘŚCI 

PLACU ZABAW W SOKOLNIKACH LESIE 

Proponowane zadanie jest zadaniem typowo inwestycyjnym i jako takie może być realizowane w ramach 
puli wojewódzkiej a nie powiatowej. Zgodnie z § 9 pkt 1 ppkt b uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego 
Nr IV/56/19 z dnia 26 lutego 2019 roku pule powiatowe przeznacza się na realizację zadań 
nieinwestycyjnych. 

3 Wyjazd do Filharmonii 

Projekt nie spełnia przesłanek określonych w § 9 Rozdział 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. Zadanie jest działaniem z zakresu upowszechniania kultury, jednak nie nawiązuje 
do historii województwa i pamięci historycznej (przedmiotem projektu jest wyjazd do Filharmonii  
i zorganizowanie uroczystej kolacji). Wnioskodawca nie odniósł się do przekazanych uwag i nie dokonał 
stosownych zmian w projekcie. 

 
 


