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PULA WOJEWÓDZKA 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Tereny rekreacyjne na Politechnice Łódzkiej 
Projekt zadania inwestycyjnego z puli wojewódzkiej jest zlokalizowany na terenie niestanowiącym własności Województwa 
Łódzkiego. Realizacja zadania inwestycyjnego na gruncie niestanowiącym własności Województwa Łódzkiego byłaby naruszeniem 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa.  

2 
Wokół wiejskiej zagrody – modernizacja infrastruktury 

Skansenu Łęczycka Zagroda Chłopska 

Zgodnie z § 9 uchwały nr IV/56/19 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie budżetu obywatelskiego, w ramach budżetu 
obywatelskiego może być zgłaszany projekt, którego realizacja pozostaje w zakresie działalności województwa z zastrzeżeniem, 
że pulę wojewódzką przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych. Realizacja projektowanego zadania 
przewidziana jest na mieniu niestanowiącym własności Województwa Łódzkiego co byłoby naruszeniem ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie województwa. 

3 Remont stajni 7C w Łódzkim Klubie Jeździeckim 

Zadanie zlokalizowane jest na terenie, który nie stanowi mienia Województwa Łódzkiego – jest własnością Gminy-Miasta Łodzi. 
Realizacja projektu na terenie niestanowiącym mienia Województwa Łódzkiego byłaby naruszeniem ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie województwa. Zgodnie z § 9 uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego w ramach budżetu 
obywatelskiego może być zgłaszany projekt, którego realizacja pozostaje w zakresie działalności województwa z zastrzeżeniem, 
że pule wojewódzką przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych. 

4 Bądź EKO, a zajdziesz daleko! 

Projekt nie jest zgodny z § 9 pkt 1 lit. a Uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
budżetu obywatelskiego, ponieważ w ramach budżetu obywatelskiego do puli wojewódzkiej może być zgłaszany projekt, którego 
zakres działań obejmuje wyłącznie zadania inwestycyjne i remontowe. Celem zgłaszanego projektu jest promowanie zasad 
zdrowego odżywiania się. Projekt przewiduje organizację i przeprowadzenie ekologicznych warsztatów dla dzieci i młodzieży na 
temat zdrowego odżywiania się. Warsztaty będą miały formę praktycznych zajęć, w ramach których uczniowie przygotują posiłki 
zgodnie z wytycznymi dietetyka i kucharza. Zgłoszone zadanie nie dotyczy realizacji działań inwestycyjnych. 
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Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

5 
„Zielone płuca” mieszkańców powiatu opoczyńskiego 

poprzez korzystanie z otwartej tężni solankowej  
dla potrzeb zdrowotnych 

Jest to zadanie inwestycyjne planowane do realizacji na mieniu, które nie jest we władaniu województwa łódzkiego. Wskazana 
działka, znajdująca się w Opocznie przy ul. Partyzantów 30, nie należy i nie jest we władaniu Województwa Łódzkiego. Projekt nie 
jest zgodny z § 9 Uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu 
obywatelskiego – projekt nie pozostaje w zakresie działalności Województwa. 

6 
Poprawa infrastruktury usług ratownictwa medycznego 

województwa łódzkiego – zakup specjalistycznego 
ambulansu dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego 

Jest to zadanie inwestycyjne planowane do realizacji na mieniu, które nie jest we władaniu województwa łódzkiego. Wskazana 
działka, znajdująca się w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 29, nie należy i nie jest we władaniu Województwa Łódzkiego. Projekt 
nie jest zgodny z § 9 Uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu 
obywatelskiego – projekt nie pozostaje w zakresie działalności Województwa. 

7 Produkt regionalny – Rembielinka 

Projekt pn. „Produkt regionalny – Rembielinka” jest niezgodny z uchwałą nr IV/56/19 Sejmiku WŁ z dnia 26 lutego 2019 r.  
w sprawie budżetu obywatelskiego, gdyż zgodnie z Rozdziałem 3 § 9 ust. 1 pkt a) pulę wojewódzką przeznacza się na realizację 
zadań inwestycyjnych i remontowych, a niniejszy projekt dotyczy promocji produktu regionalnego – ciastka pn. „Rembielinka”  
w ramach rocznicy 200-lecia podpisania „Umowy zgierskiej”. Jest to projekt nieinwestycyjny. 



4 
 

 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

8 

Zakup samochodu niezbędnego do poprawy 
bezpieczeństwa oraz działań poszukiwawczo-

ratowniczych na trenie rezerwatu przyrody  
Rzeka Rawka 

Projekt zakłada zakup 9-cio osobowego samochodu do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie rezerwatu 
Rzeka Rawka. Należy nadmienić, że rezerwat ten stanowi jedynie jeden z elementów Bolimowskiego Parku Krajobrazowego 
wchodzącego w skład Zespołu Parków Krajobrazowych WŁ.  
Zakres projektu oraz koszt jego realizacji pozostają jednak w sprzeczności z art. 44 ust. 3 pkt 1) ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określającym zasadę dokonywania wydatków publicznych dot. celowości  
i oszczędności, a więc wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.  
W 2020 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020 zrealizowane zostało zadanie publiczne  pt. „Zakup 
sprzętu do poprawy bezpieczeństwa na obszarach wodnych położonych na terenach parków krajobrazowych województwa 
łódzkiego”. W ramach tego projektu, w celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych położonych 
na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (Rzeka Rawka) zakupiony został sprzęt ratowniczy o łącznej wartości  
158 600,00 zł, w tym m. in. samochód terenowy z napędem 4 x 4, z hakiem holowniczym, dostosowany do przewozu zespołu 
ratowników oraz sprzętu ratowniczego, a także do lądowego transportu na przyczepkach jednostek pływających. Tak więc 
podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego działające na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego 
posiadają już samochód do transportu ratowników i sprzętu. 
Ponadto kosztorys projektu przewiduje, iż w celu zakupu jednego sprzętu tj. samochodu  9-cio osobowego konieczne jest 
wydatkowanie kwoty 7 500,00 zł na koordynację i księgowość projektu. 
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PULA POWIATU KUTNOWSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
Zgaś ryzyko – zakup czujników czadu i dymu  

dla mieszkańców Gminy Bedlno 

Przedmiotowe zadanie nie pozostaje w zakresie działalności samorządu województwa. Zadania z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 
ze zm.) należą do zadań własnych gminy. Również ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 869) nie wskazuje żadnych zadań województwa w przedmiotowym obszarze.  

2 
Zwiększenie bezpieczeństwa niemowląt i dzieci  

w wieku przedszkolnym na terenie powiatu 
kutnowskiego 

Przedmiotowe zadanie nie pozostaje w zakresie działalności samorządu województwa.  Zadania z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej reguluje art. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 882), z którego  wynika, że edukacja z obszaru pierwszej pomocy jest wykonywana w ramach podstawy programowej 
szkół różnych poziomów i powinna być finansowana w ramach finansowania oświaty. Ustawa nie przewiduje w tym zakresie 
żadnego przepisu wskazującego na możliwość udzielania dotacji z tego obszaru przez samorząd województwa, nie nakłada także 
osobno żadnych zadań na województwo, nadto brak jakiegokolwiek innego przepisu, który by wskazywał obowiązek prowadzenia 
takich działań edukacyjnych przez województwo w inny sposób niż poprzez system oświaty.  
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PULA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Terapia z Uśmiechem 
Projekt zadania nie spełnia wymogu określonego w § 9 pkt 1 uchwały nr IV/56/19 Sejmiku WŁ z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
budżetu obywatelskiego dotyczącego charakteru zadania powiatowego – projektu nie można przyporządkować do żadnej  
z wymaganych kategorii. Zmiana zakresu zadania nie została pomimo wezwania wnioskodawcy do jej uczynienia. 
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PULA POWIATU ŁOWICKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Uczę się ratować życie i zdrowie ludzi 

Przedmiotowe zadanie nie mieści się w zakresie działalności samorządu województwa. Zadania z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej reguluje art. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 882), z którego  wynika, że edukacja z obszaru pierwszej pomocy jest wykonywana w ramach podstawy programowej 
szkół różnych poziomów i powinna być finansowana w ramach finansowania oświaty. Ustawa nie przewiduje w tym zakresie 
żadnego przepisu wskazującego na możliwość udzielania dotacji z tego obszaru przez samorząd województwa, nie nakłada także 
osobno żadnych zadań na województwo, nadto brak jakiegokolwiek innego przepisu, który by wskazywał obowiązek prowadzenia 
takich działań edukacyjnych przez województwo w inny sposób niż poprzez system oświaty.  
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PULA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
Budowa boiska do piłki plażowej w Opocznie. 

„Innowacyjne metody krzewienia kultury fizycznej  
dla mieszkańców”. 

Zadanie ma charakter inwestycyjny, a zgłoszone zostało do puli powiatowej. Zgodnie z § 9 uchwały nr IV /56/19 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego pule powiatowe przeznacza się na realizację 
zadań nieinwestycyjnych. Projekt zadania jest niezgodny z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Zadanie 
zaplanowano do realizacji na terenie niestanowiącym mienia Województwa Łódzkiego. 
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PULA POWIATU PABIANICKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ NA RZECE GRABI  

W MIEJSCOWOŚCI BARYCZ 

Projekt zadania ma charakter inwestycyjny, a zgłoszony został do puli powiatowej. Zgodnie z § 9 uchwały nr IV /56/19 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego pule powiatowe przeznacza się na realizację 
zadań nieinwestycyjnych. Projekt zadania jest niezgodny z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Zadanie 
zaplanowano do realizacji na terenie niestanowiącym mienia Województwa Łódzkiego. Realizacja projektu zadania wymaga 
uzyskania zgody PGW Wody Polskie i postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – ustawy Prawo ochrony 
środowiska i ustawy Prawo Wodne. 

2 
Jak pomagać kotom wolnożyjącym – edukacja i działanie 

w powiecie pabianickim 

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 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 projektu jest poprawa kondycji populacji kotów wolno żyjących 
oraz bezdomnych na terenie powiatu pabianickiego, poprzez zmniejszenie ich zagęszczenia i odrobaczenie. Projekt zakłada zakup 
sprzętu do odławiania zwierząt oraz zapewnienie dostępności do bezpłatnych usług weterynaryjnych. 
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PULA POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 NOC ŚW. JANA 

Kosztorys projektu nie spełnia wymogów racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem 
zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Ewentualna realizacja zadania stanowiłaby naruszenie zapisów  
art. 44 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych. Autor zadania został poproszony o rozważenie 
możliwości wypożyczenia sprzętów na jednodniową imprezę, co w znacznym stopniu zmniejszyłoby koszty realizacji zadania,  
w którym ponad 70% całego budżetu zaplanowano na zakup środków trwałych (stołów i krzeseł). Pomysłodawca nie wyraził zgody 
na zmiany. 
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PULA POWIATU RAWSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
Cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy  

dla mieszkańców powiatu rawskiego 

Projekt zadania nie pozostaje w zakresie działalności Województwa. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
reguluje art. 8 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Edukacja w tym zakresie jest 
wykonywana  w ramach podstawy programowej szkół różnych poziomów i powinna być finansowana w ramach finansowania 
oświaty. Ustawa nie przewiduje możliwości udzielania dotacji w tym zakresie przez samorząd województwa, nie nakłada także 
osobno żadnych zadań na województwo. W tej sytuacji dotowanie takich działań w ramach budżetu obywatelskiego jest 
niemożliwe z uwagi na brak konkretnej podstawy prawnej, brak tytułu dotacyjnego, nadto brak jakiegokolwiek innego przepisu, 
który by wskazywał obowiązek prowadzenia takich działań edukacyjnych przez województwo w inny sposób niż poprzez system 
oświaty. 
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PULA POWIATU SIERADZKIEGO 
 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 

Parkowanie bez barier. Swobodny dostęp  
do parkingów dla pacjentów rehabilitacji 
psychiatrycznej, ambulatoryjnej Centrum 

Psychiatrycznego – Warta. 

Projekt nie jest zgodny z § 9 Uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu 
obywatelskiego – pula powiatowa przeznaczona jest na realizację zadań nieinwestycyjnych. Zgłoszone w ramach puli powiatowej 
zadanie, jest projektem inwestycyjnym dotyczącym wykonania robót budowlanych polegających na budowie miejsc 
parkingowych.  

2 Świadomi – bezpieczni młodzi obywatele Złoczewa 

Projekt zadania nie pozostaje w zakresie działalności Województwa. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
reguluje art. 8 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Edukacja w tym zakresie jest 
wykonywana w ramach podstawy programowej szkół różnych poziomów i powinna być finansowana w ramach finansowania 
oświaty. Ustawa nie przewiduje możliwości udzielania dotacji w tym zakresie przez samorząd województwa, nie nakłada także 
osobno żadnych zadań na województwo. W tej sytuacji dotowanie takich działań w ramach budżetu obywatelskiego jest 
niemożliwe z uwagi na brak konkretnej podstawy prawnej, brak tytułu dotacyjnego, nadto brak jakiegokolwiek innego przepisu, 
który by wskazywał obowiązek prowadzenia takich działań edukacyjnych przez województwo w inny sposób niż poprzez system 
oświaty. 
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PULA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
Rajd rowerowy w Gminie Głuchów  

„RYSY HISTORYCZNE” 

Zadanie zostało ocenione negatywnie, ponieważ jest niezgodne z uchwałą nr IV/56/19 Sejmiku WŁ z dnia 26 lutego 2019 r.  
w sprawie budżetu obywatelskiego rozdział 3 § 9 ust. 1 lit. b) pule powiatowe przeznacza się na realizację zadań 
nieinwestycyjnych. Zadanie ma charakter inwestycyjny, ponieważ zakłada oprócz organizacji rajdu rowerowego zakup i montaż 
dwóch wiat modułowych przystankowo-rowerowych, których koszt wynosi łącznie 30 831,00 zł. Uwagi i możliwość poprawienia 
projektu zgłoszono autorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie. Autor nie dokonał zmian w projekcie. 

2 
„Dróżka” w Płyćwi – pamięć o Janie Sztaudyngerze. 

Stworzenie miejsca integracji i odpoczynku 
Mieszkańców Płyćwi. 

Projekt zakłada zamontowanie obiektów małej architektury (ławki, stojaki rowerowe, lampy LED) na działce nr 510/1  
w miejscowości Płyćwia, której właścicielem jest Gmina Godzianów (zgodnie z informacją wnioskodawcy, Gmina Godzianów 
zakupiła tę działkę z przeznaczeniem na umiejscowienie na niej nowej remizy ochotniczej straży pożarnej). Zgodnie z art. 7 ust. 1 
pkt 2 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 
własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 
drogowego”. Posadowienie obiektów małej architektury na placu będącym własnością gminy należy uznać za jej zadanie własne. 
Zgodnie z § 9 ust 1 punkt b) uchwały nr IV/56/19 Sejmiku WŁ z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego zadania 
realizowane w ramach puli powiatowej mogą przewidywać jedynie działania nieinwestycyjne. Projekt „«Dróżka» w Płyćwi – 
pamięć o Janie Sztaudyngerze. Stworzenie miejsca integracji i odpoczynku Mieszkańców Płyćwi.” zakłada stworzenie miejsca 
wypoczynku dla mieszkańców Płyćwi i okolic, na który złożą się m.in. ławki, stojaki rowerowe i lampy. Zakres zadania 
jednoznacznie wskazuje na jego inwestycyjny charakter, co jest sprzeczne z § 9 ust 1 punkt b) Uchwały. 



14 
 

 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

3 
EDUKACJA W ZAKRESIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ 

NAD WODĄ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU 
SKIERNIEWICKIEGO 

Projekt zadania nie pozostaje w zakresie działalności Województwa. Działania edukacyjne związane z ratownictwem wodnym 
reguluje Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Wszelkie działania 
edukacyjne związane z ratownictwem wodnym mogą być wykonywane w ramach działań parków krajobrazowych stanowiących 
jednostki województwa, ale nie przez samo województwo. Województwo w tym zakresie nie może udzielić dotacji jednostkom 
ratownictwa, ponieważ art. 22 wskazuje zakres dotowania. Natomiast działania edukacyjne wykonywane przez parki 
krajobrazowe powinny odbywać się w zakresie dotyczącym tych parków i na terenie tych parków i powinny być organizowane 
przez dyrektora parków.  
Autor projektu nie dokonał stosownych uzupełnień projektu zadania tj. nie odniósł się do tego, czy projekt będzie skierowany  
do osób korzystających także ze zbiorników wodnych położonych na obszarze parków krajobrazowych Województwa Łódzkiego. 

4 
EDUKACJA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ 

POMOCY Z UŻYCIEM AED RÓWNIEŻ W WARUNKACH 
PANDEMII – POWIAT SKIERNIEWICKI 

Projekt zadania nie pozostaje w zakresie działalności Województwa. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
reguluje art. 8 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Edukacja w tym zakresie jest 
wykonywana w ramach podstawy programowej szkół różnych poziomów i powinna być finansowana w ramach finansowania 
oświaty. Ustawa nie przewiduje w tym zakresie żadnego przepisu wskazującego na możliwość udzielania dotacji z tego obszaru 
przez samorząd województwa, nie nakłada także osobno żadnych zadań na województwo. W tej sytuacji dotowanie takich działań 
w ramach budżetu obywatelskiego jest niemożliwe z uwagi na brak konkretnej podstawy prawnej, brak tytułu dotacyjnego, nadto 
brak jakiegokolwiek innego przepisu, który by wskazywał obowiązek prowadzenia takich działań edukacyjnych przez 
województwo w inny sposób niż poprzez system oświaty. 

 
 
 
 
 



15 
 

 

PULA POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Droga do niepodległości ziemi zapolickiej 
Zadanie, mimo zgłoszenia w ramach puli powiatowej, ma charakter inwestycyjny, co nie jest zgodne z uchwałą nr IV/56/19 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego. Konstrukcje tablic oraz montaż masztów 
mają charakter inwestycji z uwagi na to, że będą trwale związane z posadowieniem. 
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PULA POWIATU ZGIERSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
Magiczny ogród – plac zabaw na skwerze  

przy ul. Stypułkowskiego w Ozorkowie 

Projekt zadania ma charakter inwestycyjny, a zgłoszony został do puli powiatowej. Zgodnie z § 9 uchwały nr IV/56/19 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego pule powiatowe przeznacza się na realizację 
zadań nieinwestycyjnych. Projekt zadania jest niezgodny z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Został 
zaplanowany do realizacji na terenie niestanowiącym mienia Województwa Łódzkiego. 

2 BEZPIECZNI W DOMU I NA DRODZE 

Projekt jest niezgodny z treścią § 17 ust. 1 pkt 6 uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego  
z dnia 26 lutego 2019 w sprawie budżetu obywatelskiego, gdyż wskazuje bezpośrednio realizującego zadanie. W formularzu 
projektu autor wpisał w pkt II. 1 oraz pkt III. 1 cyt. „…Organizatorem wydarzenia będzie OSP w Rąbieniu wraz z zaproszonymi 
gośćmi…”. 
Ponadto w projekcie wskazano konkretne miejsce realizacji zadania tj. cyt. „…szkolenia będą bezpłatne, będą odbywały się na 
terenie jednostki OSP w Rąbieniu…” oraz zawarto informację, że podczas festynu cyt. „…Odbędzie się również oficjalne oddanie 
przebudowanej remizy do użytku…”, a nie dołączono wymaganej zgody władającego obiektem/terenem, ani alternatywnie nie 
wskazano kosztów jego najmu. 
Jednocześnie składowe koszty projektu zadania (pkt IV. 1) nie uwzględniają zasady dokonywania wydatków publicznych  
określonej w art. 44 ust. 3 pkt 1)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), a więc  w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów  
z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Całkowity koszt zadania 
wynosi 30 000,00 zł, z czego aż 23 000,00 zł przeznaczono na upominki i nagrody, catering oraz nocleg dla zaproszonych gości. 
Jedynie 7 000,00 zł przewidziano na wydatki dot. merytorycznej części zadania.  
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Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

3 
Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży –  

razem walczymy z otyłością 

Zgodnie z § 9 pkt 1 lit. a Uchwały Nr IV/56/19 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie budżetu obywatelskiego, pula powiatowa 
odnosi się do zadań nieinwestycyjnych i jest przeznaczona na realizację zadań m.in. z zakresu rehabilitacji zdrowotnej.  
Wg zamieszczonej na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego (https://bo.lodzkie.pl/do-
pobrania/) definicji: rehabilitacja zdrowotna to „Działania mające na celu umożliwienie choremu osiągnięcie jak największej 
sprawności, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Polegać mogą na usunięciu lub 
ograniczeniu procesów chorobowych, zapobieganiu nawrotom i postępowaniu choroby, przywracaniu sprawności ruchowej 
pacjentów, zwalczaniu bólu; zwiększaniu siły mięśniowej i zakresu ruchu, zapobieganiu długotrwałej niepełnosprawności i jej 
skutkom. Działania mogą być realizowane np. w warunkach ambulatoryjnych lub domowych poprzez usprawnianie pacjentów  
ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez zabiegi fizjoterapeutyczne m.in. z zakresu 
kinezyterapii, masażu, elektrolecznictwa, leczenia polem elektromagnetycznym, światłolecznictwa i termoterapii, hydroterapii, 
jak również krioterapii. Działania mogą dotyczyć np. osób po przebytym udarze, wypadku, osób w trakcie i po leczeniu 
onkologicznym. O rodzaju rehabilitacji decyduje lekarz”. 
Przesłany przez Projektodawcę wniosek zakłada badania diagnostyczne (tj. pomiar: wzrostu, masy ciała, ciśnienia tętniczego krwi 
ze szczególnym zwróceniem na choroby towarzyszące), indywidualne porady dietetyka, ułożenie jadłospisu oraz przekazanie 
wytycznych o sposobie prowadzenia dzienniczka diety i aktywności fizycznej. 
Jednoznacznie należy stwierdzić, że zakres działań wymienionych we wniosku nie wpisuje się w powyżej cytowaną definicję 
rehabilitacji zdrowotnej. Propozycje działań wskazane we wniosku dotyczą profilaktyki zdrowotnej, która nie jest przedmiotem 
aktualnej edycji Budżetu Obywatelskiego.  
Pomimo wysłanych przez Departament Polityki Zdrowotnej do Projektodawcy uwag do wniosku (emaile z dnia 28 kwietnia  
i 5 maja ze skrzynki pz.dyr@lodzkie.pl), Projektodawca nie zmodyfikował wniosku, a w obecnym kształcie nie ma możliwości jego 
realizacji. W związku z powyższym, Departament Polityki Zdrowotnej negatywnie ocenił projekt. 
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PULA POWIATU MIASTO SKIERNIEWICE 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK NAD WODĄ 

Projekt zadania nie pozostaje w zakresie działalności Województwa. Wszelkie działania edukacyjne związane z ratownictwem 
wodnym mogą być wykonywane w ramach działań parków krajobrazowych stanowiących jednostki województwa, ale nie przez 
samo województwo. Województwo w tym zakresie nie może udzielić dotacji jednostkom ratownictwa, ponieważ art. 22 wskazuje 
zakres dotowania. Natomiast działania edukacyjne wykonywane przez parki krajobrazowe powinny odbywać się w zakresie 
dotyczącym tych parków i na terenie tych parków i powinny być organizowane przez dyrektora parków.  

2 
WIEM JAK BEZPIECZNIE ZACHOWAĆ SIĘ NAD WODĄ, 
POTRAFIĘ UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY ORAZ UŻYĆ 

DEFIBLYRATORA 

Projekt zadania nie pozostaje w zakresie działalności Województwa. Działania edukacyjne związane z ratownictwem wodnym 
reguluje Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Wszelkie działania 
edukacyjne związane z ratownictwem wodnym mogą być wykonywane w ramach działań parków krajobrazowych stanowiących 
jednostki województwa, ale nie przez samo województwo. Województwo w tym zakresie nie może udzielić dotacji jednostkom 
ratownictwa, ponieważ art. 22 wskazuje zakres dotowania. Natomiast działania edukacyjne wykonywane przez parki 
krajobrazowe powinny odbywać się w zakresie dotyczącym tych parków i na terenie tych parków i powinny być organizowane 
przez dyrektora parków.  

 
 


