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PULA WOJEWÓDZKA 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
Ciąg pieszo-rowerowy po byłej kolejce wąskotorowej  

w Piotrkowie Trybunalskim 

Mając na uwadze Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz § 9 Uchwały 
nr IV/56/19 Sejmiku WŁ z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego, teren na którym ma być realizowane zadanie 
znajduje się poza zarządem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

2 
Budowa Miejsca Odpoczynku Rowerzysty (MOR)  

w Rawie Mazowieckiej 

Mając na uwadze Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz § 9 Uchwały 
nr IV/56/19 Sejmiku WŁ z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego, teren na którym ma być realizowane zadanie 
znajduje się poza zarządem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

3 
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 476  

w Dobrzelowie, gmina Bełchatów 

Przedmiotowa inwestycja jest w toku realizacji tj. w wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą 
Miasto Bełchatów, opracowana została dokumentacja projektowa i w dniu 10.12.2021 r. uzyskano decyzję ZRID. Zgodnie  
z zawartym listem intencyjnym Gmina Miasto Bełchatów poniesie 100 % kosztów związanych z realizacją zadania. 
Ponadto projekt wykracza poza dostępny limit finansowy, ponieważ jego szacunkowy koszt realizacji wynosi 876 000 zł.  

4 
Remont drogi gminnej nr DG102201E w miejscowości 

Głogowiec, gmina Kutno 

Mając na uwadze Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz § 9 Uchwały 
nr IV/56/19 Sejmiku WŁ z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego, teren na którym ma być realizowane zadanie 
znajduje się poza zarządem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

5 
Bezpieczne dziecko – budowa przejścia dla pieszych  

przy Przedszkolu nr 3 w Brzezinach 

Mając na uwadze Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz § 9 Uchwały 
nr IV/56/19 Sejmiku WŁ z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego, teren na którym ma być realizowane zadanie 
znajduje się poza zarządem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 
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Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

6 Bezpieczne przystanki przy drodze wojewódzkiej nr 481 

Szerokość pasa drogowego nie pozwala realizować zadania bez pozyskania terenu. Konieczne jest opracowanie dokumentacji 
projektowej, uzyskanie decyzji ZRiD (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) i wykupy gruntów. Zadanie niemożliwe do 
zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego oraz wykraczające poza dostępny limit finansowy. 
Wobec powyższego zadanie pozostaje w sprzeczności z § 7 oraz 9 Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku WŁ z dnia 26 lutego 2019 r.  
w sprawie budżetu obywatelskiego. 

7 
Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi 

wojewódzkiej w miejscowości Księża Wólka 

Projekt wykracza poza dostępny limit finansowy, ponieważ jego szacunkowy koszt realizacji wynosi 740 000 zł.  
Wobec powyższego pozostaje w sprzeczności z § 7 Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku WŁ z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu 
obywatelskiego. 

8 Bezpieczny powrót ze szkoły – Budowa chodnika 
Projekt wykracza poza dostępny limit finansowy, ponieważ jego szacunkowy koszt realizacji wynosi 812 000 zł.  
Wobec powyższego pozostaje w sprzeczności z § 7 Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku WŁ z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu 
obywatelskiego. 

9 
REWITALIZACJA SKWERU U ZBIEGU ULIC ZAMKOWEJ  

I J. KILIŃSKIEGO W PABIANICACH 

Mając na uwadze Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz § 9 Uchwały 
nr IV/56/19 Sejmiku WŁ z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego, teren na którym ma być realizowane zadanie 
znajduje się poza zarządem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

10 
ŁĄCZYMY POKOLENIA – SKWER AKTYWNEJ INTEGRACJI 

w ANDRZEJOWIE 

Mając na uwadze Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz § 9 Uchwały 
nr IV/56/19 Sejmiku WŁ z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego, teren na którym ma być realizowane zadanie 
znajduje się poza zarządem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

11 
Instalacja piłkochwytów oraz zakup kontenera  
na Stadionie Miejskim w Rawie Mazowieckiej 

Przedmiotowe zadanie nie pozostaje w zakresie działalności samorządu województwa. Zadanie ma charakter inwestycyjny  
i zostało zaplanowane na terenie niestanowiącym mienia Województwa Łódzkiego. Właścicielem nieruchomości jest Miasto 
Rawa Mazowiecka, a 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”. Ponadto wskazanie bezpośrednio lub pośrednio realizatora 
projektu jest niezgodne z § 10 ust. 2 uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
budżetu obywatelskiego. W omawianym przypadku właścicielem działki i realizatorem projektu będzie Miasto Rawa Mazowiecka. 
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Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

12 Showroom Made in Wieluń 

Zakres projektu oraz koszt jego realizacji pozostają 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.  
Zakup dwóch kontenerów wraz z wyposażeniem z przeprowadzonej analizy nie jest racjonalny. Z wykonanych rozeznań rynku 
zakupu lub wynajmu kontenerów eventowych racjonalne okazało się ich wynajęcie. Zakup 2 nowych eventowych kontenerów to 
koszt około 250 000 zł natomiast wynajem kontenerów o tym samym standardzie to koszt około 6 000 zł na jeden event.  
Kolejnym argumentem świadczącym za wynajmem jest zaplanowana organizacja w kontenerach około 50 godzin warsztatowych 
co potwierdza tylko zasadność wynajmu kontenerów na okres organizacji eventów.  
W związku z powyższym 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. Z uwagi na nieracjonalność 
zakupu i zmianę na wynajem mobilnych kontenerów zadanie nie należy do zadań inwestycyjnych. 

13 
Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego 

do działań w trudnym terenie dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pławnie 

Projekt zadania został oceniony negatywnie w związku z naruszeniem § 10 ust. 2 Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego tj. ze względu na pośrednie wskazanie podmiotu 
realizującego zadanie (OSP Pławno).  

14 Wojewódzka Olimpiada Pierwszej Pomocy  

Zgodnie z zapisami rozdziału 3 pn. Zasady zgłaszania projektów w ramach budżetu obywatelskiego w paragrafie 9 ust 1 pkt a) 
Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego wskazane jest, 
że w ramach puli wojewódzkiej środki przeznacza się na realizację projektów zadań inwestycyjnych lub remontowych, natomiast 
ww. projekt zadania dotyczy organizacji wojewódzkiej olimpiady pierwszej pomocy. Jego wartość uniemożliwia realizację  
w ramach puli powiatowej przeznaczonej na realizację zadań nieinwestycyjnych.  
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Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

15 
SMART ECO w mojej Gminie – segregujesz, zrób to 

dobrze 

Projekt zadania jest niezgodny z § 9 pkt 1 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 projektu jest ochrona powierzchni ziemi i poprawa stanu środowiska przyrodniczego  
w województwie łódzkim poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów. W ramach zadania Gminy Maków, Lipce 
Reymontowskie i Godzianów miałyby zakupić automaty do zwrotu i segregacji opakowań typu butelki PET, puszki aluminiowe, 
nakrętki oraz usługi informatyczne. Zakupione automaty i system do ich recyklingu będą stanowiły dobry instrument techniczny, 
ekonomiczny i ekologiczny dla bardziej skutecznego zarządzania odpadami. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, działania w zakresie gospodarowania odpadami na terenie 
gminy, w tym zapewnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych należą do zadań własnych gmin. Nie bez znaczenie są 
również przepisy prawa związane z rozszerzona odpowiedzialnością producenta tzw. ROP. Jego celem jest minimalizacja ilości 
wytwarzanych opakowań oraz wzrost udziału opakowań nadających do recyklingu oraz wsparcie mieszkańców w kosztach 
ponoszonych na rzecz odbioru i zagospodarowania tych opakowań, poprzez obciążenie tymi kosztami wprowadzającego 
opakowania w opłacie opakowaniowe. System kaucyjny spowoduje, że z gminnego strumienia odpadów znikną butelki PET oraz 
butelki szklane. To spowoduje, zmniejszenie strumienia odpadów komunalnych, ale tylko w tym sensie, że w różnego rodzaju 
pojemnikach będzie ich nieco mniej. Biorąc pod uwagę powyższe należy rozważyć zasadność zakupu automatów zwrotu  
i segregacji opakowań. 

16 
STARY – NOWY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 9 

W RADOMSKU 

Działka, na której zlokalizowane jest Publiczne Przedszkole nr 9 (ul. Sokola 2, 97-500 Radomsko) nie należy do terenów będących 
we władaniu jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Łódzkiego, na których zgodnie z prawem mogą być 
wydatkowane środki publiczne przy realizacji zadania inwestycyjno-remontowego, o czym mówi Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa. Dodatkowo realizacja i zapewnienie opieki i rozwoju przedszkoli należy do jednostek samorządu 
terytorialnego jakim są m.in. gminy, art. 236 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z art. 
7 ust. 1 pkt 6 i 6a Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
należy do zadań własnych gminy”. W szczególności obejmują one sprawy: pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów 
opiekuńczych oraz wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej. Remont placu zabaw funkcjonującego w ramach Publicznego 
Przedszkola nr 9 (ul. Sokola 2 w Radomsku) leży w zakresie działania i zadań gminy. 
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PULA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
Utworzenie pracowni ceramicznej w świetlicy  

Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów  
Filia w Zawadach 

Zadanie polegające na utworzeniu pracowni ceramicznej w świetlicy Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów Filia w Zawadach 
poprzez jej wyposażenie nie może być zrealizowane, ponieważ wyposażanie w sprzęt gminnych osób prawnych nie jest zadaniem 
województwa lecz gminy. Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość 
prawną, dla której organizatorem jest Gmina Bełchatów. Zatem przez utworzenie i działalność Centrum Kultury i Sportu Gminy 
Bełchatów gmina Bełchatów realizuje swoje zadanie własne z zakresu m.in. kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie 
gminnym). 
Ponadto projekt nie spełniał 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. Zakup i instalacja pieca do wypalania ceramiki stanowiące 75% wartości zadania czyni z tego projektu  
w przeważającej części projekt inwestycyjny. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do puli powiatowej, w ramach której można 
realizować jedynie zadania nieinwestycyjne. Zadanie jest działaniem z zakresu upowszechniania kultury, jednak nie nawiązuje do 
historii województwa i pamięci historycznej. 
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PULA POWIATU ŁASKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK 

Zgłoszony projekt nie jest zgodny z § 9 pkt 1 Uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r.  
w sprawie budżetu obywatelskiego, oraz nie pozostaje w zakresie działalności Województwa Łódzkiego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), utrzymanie 
czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Art. 5 ust. 1 cytowanej ustawy wskazuje, że 
właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. wyposażenie nieruchomości w worki lub 
pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, 
chyba że na mocy uchwały rady gminy, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Natomiast art. 6r ust. 2 i 2a cytowanej ustawy wskazuje, że ze środków pobranych z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 
obejmują koszty m. in. koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Nie bez 
znaczenia są również przepisy prawa związane art. 403 ust. 2 z dnia 27 kwietnia 2001 r. gdzie do zadań własnych gmin należy 
finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym oraz art. 400a ust. 1, gdzie finansowanie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej obejmuje edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego 
rozwoju. 
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PULA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
BEZPIECZNY STRAŻAK – ZAKUP WYPOSAŻENIA 

OSOBISTEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W STAREJ GADCE 

Projekt zadania należało ocenić negatywnie, gdyż wskazano w nim w sposób pośredni podmiot realizujący zadanie tj. Ochotniczą 
Straż Pożarną w Starej Gadce. Zgodnie z § 10 ust. 2 Uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego  
2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego projekt nie może zawierać wskazania (bezpośrednio lub pośrednio) podmiotu 
realizującego zadanie. 
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Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

2 
Wycieczki po województwie łódzkim  

– integracja mieszkańców 

Projekt polegający na organizacji dwóch wycieczek autokarowych dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego został 
oceniony negatywnie ze względu na brak podstawy prawnej, która pozwalałaby na organizację wycieczek dla mieszkańców 
województwa. Nie jest to również zadanie własne województwa. Aby uznać, iż niniejsze zadanie mieści się w zakresie zadań 
własnych województwa konieczne jest wskazanie przepisu szczególnego, który takie zadania normuje. W odniesieniu do 
organizowania wycieczki turystyczno-rekreacyjnej takiego przepisu zadaniowego brak, co wyklucza zakwalifikowanie tego zadania 
w ramach budżetu obywatelskiego. Ponadto pojęcie zadań użyteczności publicznej nie pokrywa się z pojęciem zadań własnych, 
lecz jest od niego węższe. Innymi słowy, nie każde zadanie własne województwa będzie zadaniem o charakterze użyteczności 
publicznej. Aby zadanie realizowane przez województwo można było uznać za realizowane w sferze użyteczności publicznej musi 
być zadaniem własnym województwa, realizowanym w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, w celu zaspokojenia 
zbiorowych, bieżących i wymagających nieprzerwanego zaspokajania potrzeb mieszkańców województwa. Prezentowane zadanie 
nie może zaspokajać potrzeb pozostałych członków wspólnoty województwa, a jedynie potrzeby ograniczonej liczby osób i z tego 
względu nie spełnia wymogu przewidzianego dla zadań własnych województwa. Jeśli chodzi o zakwalifikowanie danego zadania  
i później jego finansowanie w ramach budżetu obywatelskiego to każdorazowo należy je rozpatrywać w kontekście zgodności  
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, a mianowicie dokonywać wydatków zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w sposób 
celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod  
i środków służących osiągnięciu założonych celów związanych z realizacją zadań własnych województwa określonych w art. 14 
ustawy o samorządzie województwa. Brak jest zatem podstaw prawnych do finansowania z budżetu województwa wydatków 
związanych ze zorganizowaniem dwóch wycieczek autokarowych dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. Również 
zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 25 lipca 2019 roku sygn. akt II SA/Po 436/19 Sąd uznał, iż organizowanie wycieczek  
i wyjazdów turystyczno-krajoznawczych jest zadaniem gminy tylko w przypadku dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli 
publicznych w ramach szkolnych zajęć edukacyjnych.  
W związku z powyższym, projekt pozostaje w sprzeczności z Rozdziałem 3 § 9 pkt. 2) Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego tj.: „jest zgodna z prawem, w tym z aktualną strategią 
rozwoju Województwa oraz innymi programami uchwalonymi przez Sejmik Województwa”. Podsumowując, brak jest podstaw 
prawnych do zakwalifikowania danego zadania jako realizującego zadania własne województwa, które mogą być sfinansowane  
w ramach budżetu obywatelskiego. 
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PULA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
Zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-

gaśniczych i środków ochrony indywidualnej  
dla OSP Wola Krzysztoporska 

Projekt zadania został oceniony negatywnie w związku z naruszeniem § 10 ust. 2 Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego tj. ze względu na pośrednie wskazanie podmiotu 
realizującego zadanie (OSP Wola Krzysztoporska). 
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PULA POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
Doposażenie OSP Pławno w sprzęt ratujący życie  

i zestaw do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej 

Projekt zadania został oceniony negatywnie w związku z naruszeniem § 10 ust. 2 Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego tj. ze względu na pośrednie wskazanie podmiotu 
realizującego zadanie (OSP Pławno). 

2 Jesteś widoczny – Jesteś bezpieczny 
Projekt nie pozostaje w zakresie działalności Województwa – nie mieści się on w żadnej kategorii zadań realizowanych w ramach 
budżetu obywatelskiego określonych w § 9 pkt 1 Uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. 
w sprawie budżetu obywatelskiego. 

3 KAWIARENKA TECHNOLOGICZNA 
Projekt zadania ma charakter edukacyjny z zakresu nowoczesnych technologii i kompetencji cyfrowych. Nie wpisuje się w żaden 
z obszarów tematycznych dopuszczalnych dla pul powiatowych wskazanych w § 9 uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego. 
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PULA POWIATU RAWSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Obóz kolarski na Bornholmie 

Organizacja wycieczki rowerowej na Bornholm dla 12 osób z województwa 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 projektu zadania został poproszony o rozważenie możliwości zmiany charakteru projektu zadania na realizowane na terenie 
województwa łódzkiego dla większej liczby mieszkańców. Nie otrzymano zgody na takie rozwiązanie. 

2 Joomla Perfect 
Na podstawie zapisów uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu 
obywatelskiego stwierdzono, że projekt zadania nie spełnia żadnego z wymogów § 9 pkt 1 b) tj. nie wpisuje się w charakter zadań 
nieinwestycyjnych, które mogą być realizowane w ramach pul powiatowych budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”. 

3 
RAWSKIE SPOTKANIA RODZIN OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Projekt zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 r. pt. „RAWSKIE SPOTKANIA RODZIN 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” zawiera informacje wskazujące na konkretny podmiot, który miałby zostać realizatorem zadania. 
Zgodnie z zaleceniami Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu 
obywatelskiego projekt zgłaszany w ramach budżetu obywatelskiego nie może zawierać wskazania (bezpośrednio lub pośrednio) 
m. in. podmiotu realizującego zadanie (§ 11 Uchwały). Przesłanka ta zgodnie z zasadami wyłaniani projektów do Budżetu 
Obywatelskiego jest podstawą do oceny negatywnej projektu pt. „RAWSKIE SPOTKANIA RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. 
Autorka projektu została powiadomiona o konieczności usunięcia zapisu niezgodnego z ww. zaleceniem i konsekwencjach nie 
usunięcia go, a mimo to zapisu nie usunęła i nie przesłała kolejnego poprawionego projektu zadania. 
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PULA POWIATU SIERADZKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Plac zabaw dla wszystkich dzieci 

Na chwilę obecną jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Łódzkiego nie posiadają działki spełniającej kryteria 
umożliwiające ulokowanie na terenie miasta Sieradza placu zabaw dla dzieci, w tym ze szczególnymi potrzebami; działki bez 
zabudowy umiejscowione w Sieradzu, a będące w zakresie zarządzania przez ZNWŁ przeznaczone są na sprzedaż. Zadanie ma 
charakter typowo inwestycyjny, co uniemożliwia jego realizację w ramach puli powiatowej, na co wskazuje § 9 pkt 1 ppkt b) – 
„pule powiatowe przeznacza się na realizację zadań nieinwestycyjnych” – zawarty w Uchwale nr IV/56/19 z dnia 26 lutego  
2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego. Szacunkowy roczny koszt utrzymania takiego placu zabaw  
o powierzchni minimum 100 m² (zawierający jedynie cztery urządzenia zabawowe) uwzględniający jego sprzątanie, obsługę 
konserwatorską (nie wliczając już nawet oświetlenia i monitoringu potrzebnego do kontroli i nadzoru nowo powstałego placu 
zabaw, z drogim specjalistycznym sprzętem – urządzenia zabawowe o charakterze integracyjnym umożliwiające korzystanie z nich 
osobom ze szczególnymi potrzebami) przekroczy 10% wartości realizowanego zadania. Jest to niezgodne z § 7 pkt 2 Uchwały nr 
IV/56/19 z dnia 26 lutego 2019 r. wskazującym, że szacunkowy roczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu nie może 
przekraczać 10% wartości realizowanego projektu. 

2 
Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje i rozwija 

lokalne tradycje folkloru muzycznego wśród 
mieszkańców powiatu sieradzkiego 

Zadanie nie może zostać ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym w obecnym kształcie, ze względu na jego 
niezgodność z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym iż:  
Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
Wydatki przewidziane w kosztach projektu zadania tych wymagań nie spełniają, jako że zakładają zakup instrumentów i innego 
wyposażenia dla muzyków w kwocie 34 700,00 zł, co stanowi około 87% kosztów całej dotacji. Jest to tym samym kosztorys, który 
narusza postanowienia ustępu 3 ustawy, w szczególności zasadę uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Można 
było bowiem założyć wypożyczenie potrzebnego wyposażenia, co znacznie obniżyłoby koszty całego zadania jak i pozwoliłoby 
osiągnąć założony cel. Co więcej, nie załączono zgody podmiotu władającego obiektem na realizację w nim zadania. 
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Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

3 Z rodziną do kopalni węgla 

Projekt zadania otrzymał ocenę negatywną z uwagi na fakt, iż brak jest podstawy prawnej, która pozwalałaby na organizowanie 
wycieczek dla mieszkańców województwa. Ponadto nie jest to zadanie własne województwa. Projekt zadania pozostaje więc  
w sprzeczności z Rozdziałem 3 § 9 pkt 2) Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
budżetu obywatelskiego tj. nie jest zgodny z prawem, w tym aktualną strategią rozwoju Województwa oraz innymi programami 
uchwalonymi przez Sejmik Województwa. Aby uznać, iż niniejsze zadanie mieści się w zakresie zadań własnych województwa 
konieczne jest wskazanie przepisu szczegółowego, na podstawie którego takie zadanie można realizować. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż pojęcie zadań użyteczności publicznej nie pokrywa się z pojęciem zadań własnych, lecz jest od niego węższe. Co oznacza, 
iż  nie każde zadanie własne województwa będzie zadaniem o charakterze użyteczności publicznej. Aby zadanie realizowane przez 
województwo można było uznać za realizowane w sferze użyteczności publicznej musi być zadaniem własnym województwa 
realizowanym w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Niniejsze zadanie nie zaspokaja potrzeb wszystkich członków 
wspólnoty województwa, a jedynie zaspokaja potrzeby ograniczonej liczby osób. Ponadto jeśli chodzi o zakwalifikowanie danego 
zadania, a później jego finansowanie w ramach budżetu obywatelskiego każdorazowo należy rozpatrywać  je w kontekście 
zgodności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a mianowicie wydatkowania zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w sposób 
celowy oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod  
i środków służących osiągnięciu założonych celów związanych z realizacją zadań własnych województwa określonych w art. 14 
ustawy o samorządzie województwa. Mając na uwadze powyższe brak jest podstaw prawnych do finansowania z budżetu 
województwa wydatków związanych z realizacją zadania. 
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PULA POWIATU TOMASZOWSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 BEZPIECZNA WODA Z LOTU PTAKA 

Zgodnie z zapisami rozdziału 3 pn. Zasady zgłaszania projektów w ramach budżetu obywatelskiego paragrafu 9 ust. 1 pkt b) 
Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego, w ramach 
budżetu obywatelskiego pulę powiatową przeznacza się na realizację zadań nieinwestycyjnych. Zgodnie z art. 16 f ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki na zakup nieinwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł, natomiast 
wskazany w projekcie koszt jednostkowy sprzętu przeznaczonego do realizacji zadania wynosi 39 000,00 zł. 
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Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

2 Szlakiem atrakcji województwa łódzkiego 

Projekt polegający na organizacji jednodniowych wycieczek dla dzieci z powiatu tomaszowskiego został oceniony negatywnie ze 
względu na brak podstawy prawnej, która pozwalałaby na organizację wycieczek dla mieszkańców województwa. Nie jest to 
również zadanie własne województwa. Aby uznać, iż niniejsze zadanie mieści się w zakresie zadań własnych województwa 
konieczne jest wskazanie przepisu szczególnego, który takie zadania normuje. W odniesieniu do organizowania wycieczek takiego 
przepisu zadaniowego brak, co wyklucza zakwalifikowanie tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Ponadto pojęcie 
zadań użyteczności publicznej nie pokrywa się z pojęciem zadań własnych, lecz jest od niego węższe. Innymi słowy, nie każde 
zadanie własne województwa będzie zadaniem o charakterze użyteczności publicznej. Aby zadanie realizowane przez 
województwo można było uznać za realizowane w sferze użyteczności publicznej musi być zadaniem własnym województwa, 
realizowanym w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, w celu zaspokojenia zbiorowych, bieżących i wymagających 
nieprzerwanego zaspokajania potrzeb mieszkańców województwa. Prezentowane zadanie nie może zaspokajać potrzeb 
pozostałych członków wspólnoty województwa, a jedynie potrzeby ograniczonej liczby osób i z tego względu nie spełnia wymogu 
przewidzianego dla zadań własnych województwa. Jeśli chodzi o zakwalifikowanie danego zadania i później jego finansowanie  
w ramach budżetu obywatelskiego to każdorazowo należy je rozpatrywać w kontekście zgodności z ustawą z dnia 27 sierpnia  
2009 roku o finansach publicznych, a mianowicie dokonywać wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych 
rodzajów wydatków, w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w sposób celowy, oszczędny,  
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów związanych z realizacją zadań własnych województwa określonych w art. 14 ustawy o samorządzie 
województwa. Brak jest zatem podstaw prawnych do finansowania z budżetu województwa wydatków związanych ze 
zorganizowaniem jednodniowych wycieczek dla dzieci z powiatu tomaszowskiego. Również zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu 
z dnia 25 lipca 2019 roku sygn. akt II SA/Po 436/19 Sąd uznał, iż organizowanie wycieczek i wyjazdów turystyczno-krajoznawczych 
jest zadaniem gminy tylko w przypadku dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli publicznych w ramach szkolnych zajęć 
edukacyjnych.  
W związku z powyższym, projekt pozostaje w sprzeczności z Rozdziałem 3 § 9 pkt. 2) Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego tj.: „jest zgodna z prawem, w tym z aktualną strategią 
rozwoju Województwa oraz innymi programami uchwalonymi przez Sejmik Województwa”. Podsumowując, brak jest podstaw 
prawnych do zakwalifikowania danego zadania jako realizującego zadania własne województwa, które mogą być sfinansowane  
w ramach budżetu obywatelskiego. 
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PULA POWIATU WIELUŃSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Rewitalizacja Kamieniołomu Kowalskiego 

Teren przeznaczony na realizację projektu zadania nie stanowi mienia Województwa Łódzkiego, a tylko na takim mogą być 
wydatkowane zgodnie z prawem środki publiczne, o czym mówi ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 
Ponadto wstępnie obliczony roczny koszt utrzymania projektu przekracza 10% wartości jego realizacji, co jest sprzeczne  
z § 7 punkt 2 Uchwały nr IV/56/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego (zwanej dalej: Uchwałą), który 
mówi, że „szacunkowy roczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu nie może przekraczać 10% wartości realizacji projektu”. 
Zadanie zostało zgłoszone do puli powiatowej. Zgodnie z Uchwałą Rozdziałem 3 § 9 pkt 1 ppkt a) pule powiatowe przeznacza się 
na realizowanie zadań nieinwestycyjnych. Drewniana wiata do zajęć dydaktycznych, skrzynie z wyposażeniem to elementy 
inwestycyjne. Projekt nie jest zgodny z Uchwałą. 
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PULA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 Doposażenie Jednostki OSP Parcice w sprzęt ratowniczy 

Zgodnie z zapisami Rozdziału 3. pn. Zasady zgłaszania projektów w ramach budżetu obywatelskiego w paragrafie 9 ust. 1 pkt b) 
Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego, w ramach 
budżetu obywatelskiego pulę powiatową przeznacza się realizację zadań nieinwestycyjnych, natomiast ww. projekt dotyczy 
zakupu sprzętu specjalistycznego o jednostkowej wartości wynoszącej ponad 10 000,00 zł (kwota ta została określona w art. 16f 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, co czyni go 
projektem inwestycyjnym. 
Dodatkowo projekt zadania został oceniony negatywnie w związku z naruszeniem § 10 ust. 2 Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego tj. ze względu na pośrednie wskazanie 
podmiotu realizującego zadanie (OSP Parcice). 
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Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

2 
Kierunek Łódzkie – Piotrków Trybunalski  

i Zalew Sulejowski 

Projekt polegający na organizacji dwudniowej turystyczno-rekreacyjnej wycieczki dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego 
został oceniony negatywnie ze względu na brak podstawy prawnej, która pozwalałaby na organizację wycieczek dla mieszkańców 
województwa. Nie jest to również zadanie własne województwa. Aby uznać, iż niniejsze zadanie mieści się w zakresie zadań 
własnych województwa konieczne jest wskazanie przepisu szczególnego, który takie zadania normuje. W odniesieniu do 
organizowania wycieczki turystyczno-rekreacyjnej takiego przepisu zadaniowego brak, co wyklucza zakwalifikowanie tego zadania 
w ramach budżetu obywatelskiego. Ponadto pojęcie zadań użyteczności publicznej nie pokrywa się z pojęciem zadań własnych, 
lecz jest od niego węższe. Innymi słowy, nie każde zadanie własne województwa będzie zadaniem o charakterze użyteczności 
publicznej. Aby zadanie realizowane przez województwo można było uznać za realizowane w sferze użyteczności publicznej musi 
być zadaniem własnym województwa, realizowanym w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, w celu zaspokojenia 
zbiorowych, bieżących i wymagających nieprzerwanego zaspokajania potrzeb mieszkańców województwa. Prezentowane zadanie 
nie może zaspokajać potrzeb pozostałych członków wspólnoty województwa, a jedynie potrzeby ograniczonej liczby osób i z tego 
względu nie spełnia wymogu przewidzianego dla zadań własnych województwa. Jeśli chodzi o zakwalifikowanie danego zadania  
i później jego finansowanie w ramach budżetu obywatelskiego to każdorazowo należy je rozpatrywać w kontekście zgodności  
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, a mianowicie dokonywać wydatków zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w sposób 
celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod  
i środków służących osiągnięciu założonych celów związanych z realizacją zadań własnych województwa określonych w art. 14 
ustawy o samorządzie województwa. Brak jest zatem podstaw prawnych do finansowania z budżetu województwa wydatków 
związanych ze zorganizowaniem turystyczno-rekreacyjnej wycieczki dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Również zgodnie 
z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 25 lipca 2019 roku sygn. akt II SA/Po 436/19 Sąd uznał, iż organizowanie wycieczek i wyjazdów 
turystyczno-krajoznawczych jest zadaniem gminy tylko w przypadku dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli publicznych  
w ramach szkolnych zajęć edukacyjnych.  
W związku z powyższym, projekt pozostaje w sprzeczności z Rozdziałem 3 § 9 pkt. 2) Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego tj.: „jest zgodna z prawem, w tym z aktualną strategią 
rozwoju Województwa oraz innymi programami uchwalonymi przez Sejmik Województwa”. Podsumowując, brak jest podstaw 
prawnych do zakwalifikowania danego zadania jako realizującego zadania własne województwa, które mogą być sfinansowane  
w ramach budżetu obywatelskiego. 
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3 Kierunek – Orientarium ZOO Łódź 

Projekt polegający na organizacji jednodniowej turystyczno-rekreacyjnej wycieczki dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego 
został oceniony negatywnie ze względu na brak podstawy prawnej, która pozwalałaby na organizację wycieczek dla mieszkańców 
województwa. Nie jest to również zadanie własne województwa. Aby uznać, iż niniejsze zadanie mieści się w zakresie zadań 
własnych województwa konieczne jest wskazanie przepisu szczególnego, który takie zadania normuje. W odniesieniu do 
organizowania wycieczki turystyczno-rekreacyjnej takiego przepisu zadaniowego brak, co wyklucza zakwalifikowanie tego zadania 
w ramach budżetu obywatelskiego. Ponadto pojęcie zadań użyteczności publicznej nie pokrywa się z pojęciem zadań własnych, 
lecz jest od niego węższe. Innymi słowy, nie każde zadanie własne województwa będzie zadaniem o charakterze użyteczności 
publicznej. Aby zadanie realizowane przez województwo można było uznać za realizowane w sferze użyteczności publicznej musi 
być zadaniem własnym województwa, realizowanym w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, w celu zaspokojenia 
zbiorowych, bieżących i wymagających nieprzerwanego zaspokajania potrzeb mieszkańców województwa. Prezentowane zadanie 
nie może zaspokajać potrzeb pozostałych członków wspólnoty województwa, a jedynie potrzeby ograniczonej liczby osób i z tego 
względu nie spełnia wymogu przewidzianego dla zadań własnych województwa. Jeśli chodzi o zakwalifikowanie danego zadania  
i później jego finansowanie w ramach budżetu obywatelskiego to każdorazowo należy je rozpatrywać w kontekście zgodności  
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, a mianowicie dokonywać wydatków zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w sposób 
celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod  
i środków służących osiągnięciu założonych celów związanych z realizacją zadań własnych województwa określonych w art. 14 
ustawy o samorządzie województwa. Brak jest zatem podstaw prawnych do finansowania z budżetu województwa wydatków 
związanych ze zorganizowaniem turystyczno-rekreacyjnej wycieczki dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Również zgodnie 
z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 25 lipca 2019 roku sygn. akt II SA/Po 436/19 Sąd uznał, iż organizowanie wycieczek i wyjazdów 
turystyczno-krajoznawczych jest zadaniem gminy tylko w przypadku dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli publicznych  
w ramach szkolnych zajęć edukacyjnych.  
W związku z powyższym, projekt pozostaje w sprzeczności z Rozdziałem 3 § 9 pkt. 2) Uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego tj.: „jest zgodna z prawem, w tym z aktualną strategią 
rozwoju Województwa oraz innymi programami uchwalonymi przez Sejmik Województwa”. Podsumowując, brak jest podstaw 
prawnych do zakwalifikowania danego zadania jako realizującego zadania własne województwa, które mogą być sfinansowane  
w ramach budżetu obywatelskiego. 
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4 BUDOWA SAUNY OGRODOWEJ I BALII OGRODOWEJ 
ZEWNĘTRZNEJ 

Lokalizacja inwestycji stoi w sprzeczności z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, która mówi, że jednostki 
organizacyjne Samorządu Województwa Łódzkiego mogą realizować zadania inwestycyjne na terenie stanowiącym mienie 
Województwa Łódzkiego.  
Projekt zakłada usadowienie balii i sauny na terenie gminy Galewice. Zgodnie z Rozdziałem 2 art. 7 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W 
szczególności zadania własne obejmują sprawy: ochrony zdrowia oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych 
i urządzeń sportowych. Posadowienie więc takiego obiektu (balia, sauna) na terenie gminy należy uznać za jej zadanie własne. 
Ponadto roczny koszt utrzymania zadania przekracza 10% wartości realizacji projektu, co jest niezgodne z § 7 pkt 2 uchwały nr 
IV/56/19 z 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego. 
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Lp. TYTUŁ PROJEKTU ZADANIA UZASADNIENIE REKOMENDACJI NEGATYWNEJ 

1 
Nowoczesny videodermatoskop  

w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy –  
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi 

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 (…) z zakresu rehabilitacji zdrowotnej oraz zadań 
nieinwestycyjnych. Zgłoszone w ramach puli powiatowej zadanie nie dotyczy rehabilitacji zdrowotnej oraz jest projektem 
inwestycyjnym dotyczącym zakupu videodermatoskopu.  

2 
Zakup nowoczesnego sprzętu – lampy szczelinowej  

w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum 
Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi 

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 (…) z zakresu rehabilitacji zdrowotnej oraz zadań 
nieinwestycyjnych. Zgłoszone w ramach puli powiatowej zadanie nie dotyczy rehabilitacji zdrowotnej oraz jest projektem 
inwestycyjnym dotyczącym zakupu lampy szczelinowej.  

3 
„Ślad pamięciowy” – projekt historyczno-artystyczny. 

Represjonowani Łodzianie – III Rzesza, Sybir, okres 
stalinowski – wystawa objazdowa. 

Projekt zadania pn. „Ślad pamięciowy” – projekt historyczno-artystyczny. Represjonowani Łodzianie – III Rzesza, Sybir, okres 
stalinowski – wystawa objazdowa jest niezgodny z Uchwałą nr IV/56/19 Sejmiku WŁ z dnia 26 lutego 2019 r. w § 10 ust. 2,  gdyż 
zawiera pośrednie wskazanie podmiotu realizującego zadanie oraz w § 11, ponieważ dotyczy przedsięwzięcia w istotnej części 
realizowanego poza terenem powiatu, w którego puli został zgłoszony. 

 
 


