
Protokół nr 4/15
z posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

odbytego w dniu 18 sierpnia 2015 r.

pod przewodnictwem przewodniczącego Zespołu – przedstawiciela organizacji pozarządowej
Adriana Skoczylasa.

Listy obecności stanowią załączniki do protokołu.

Przewodniczący  Zespołu  przywitał  wszystkich  zebranych  i  przypomniał,  że  zakończyła  się
pierwsza część pracy Zespołu, jakim było opracowanie regulaminu budżetu obywatelskiego. Jako
tematy  spotkania  zaproponował:  zakres  współpracy  Zespół ds.  Budżetu  Obywatelskiego  oraz
Zespołu ds.  Realizacji  Budżetu Obywatelskiego (powołanego przez Prezydenta 30 czerwca br.),
kampanię  informacyjną  nt.  Zgierskiego  Budżetu  Obywatelskiego  oraz  szczegóły  dotyczące
składania wniosków oraz głosowania przez mieszkańców.

W  sprawie  współpracy  obu  zespołów  pracujących  w  temacie  budżetu  obywatelskiego,
przewodniczący  Pan  Adrian  Skoczylas  zapytał  przedstawicieli  Urzędu  Miasta  Zgierza  o
wyjaśnienie,  jaka  jest  rola  nowo powołanego  Zespołu  ds.  Realizacji  Budżetu  Obywatelskiego.
Zastępca Prezydenta Pan Bohdan Bączak wyjaśnił, że w skład ww. Zespołu weszli urzędnicy UMZ,
których zadaniem będzie zweryfikowanie kwot i wycena zadań zgłoszonych przez mieszkańców,
sprawdzenie  własności  terenów  zaproponowanych  we  wnioskach.  Te  informacje  zostaną
przekazane następnie Zespołowi ds. Budżetu Obywatelskiego, który dokona weryfikacji formalno-
prawnej  w oparciu o regulamin. Ponadto Zespół ds.  Realizacji  Budżetu Obywatelskiego będzie
nadzorował prowadzenie inwestycji wyłonionych w głosowaniu.

W dyskusji  członkowie  Zespołu  wskazali,  że  drugi  Zespół  nie  ma  umocowania  w regulaminie
uchwalonym  przez  Radę  Miasta  Zgierza.  Pani  Alina  Łęcka-Andrzejewska  zapytała  czemu
przedstawiciele radnych, organizacji pozarządowych i mieszkańców nie zostali poinformowani o
stworzeniu kolejnego zespołu działającego w temacie budżetu obywatelskiego. Zastępca Prezydenta
Pan Bohdan Bączak wyjaśnił, że Zespół ds. Realizacji Budżetu Obywatelskiego został powołany na
mocy zarządzenia prezydenta, które jest publikowane na stronie miasta. Drugi Zespół ma charakter
pomocniczy  i  nie  wchodzi  w  kompetencje  Zespołu,  o  którym  mowa  w  regulaminie  budżetu
obywatelskiego.

Przewodniczący  Zespołu  Pan  Adrian  Skoczylas  zapytał  o  działania  planowane  w  związku  z
promocją i informacją o budżecie obywatelskim i zgłaszaniu wniosków. Przedstawiciele Urzędu
Miasta Zgierza zapowiedzieli organizację spotkań z mieszkańcami w placówkach oświatowych na
terenie miasta w dniach 2-8 września br. Dokładna informacja o terminie i miejscu spotkań pojawi
się w najbliższym czasie. Jednocześnie zaproszono członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego
do udziału w spotkaniach i współpracy w zakresie ich przeprowadzenia. Zaprezentowano ponadto
materiały promocyjne zgierskiego budżetu obywatelskiego (plakat,  ulotka).  Zastępca Prezydenta
Pan Bohdan Bączak przyznał, że liczy na współpracę z lokalnymi mediami celem jak najszerszego
upowszechnienia informacji o możliwościach budżetu obywatelskiego.

W oparciu o ustalony harmonogram, zaprezentowano zasady zgłaszania wniosków i głosowania
przez mieszkańców. Do dyspozycji mieszkańców będzie 8 punktów konsultacyjnych, w których
będą oni mogli złożyć swoje wnioski. Ich lista podana będzie na stronie budzet.zgierz.pl oraz w
materiałach informacyjno-promocyjnych. W tych samych punktach będzie można oddać swój głos.

Pan Henryk Urbanowski zwrócił uwagę na błędne opracowanie harmonogramu zgierskiego budżetu
obywatelskiego.  Jak  zauważył,  obecny  terminarz  (12-21  października)  nie  uwzględnia



odpowiedniej  liczby dni  na  zgłaszanie poprawek przez mieszkańców oraz  następnie  możliwość
składania  przez  nich  protestów.  Zaproponował,  by  termin  głosowania  został  przesunięty  o  co
najmniej tydzień tak, by był czas na dopełnienie całej procedury. Zastępca Prezydenta Pan Bohdan
Bączak  przyznał  rację  we  wspomnianej  kwestii  i  zobowiązał  się  do  poprawy  harmonogramu
zgierskiego budżetu obywatelskiego.

W  ostatnim  punkcie  spotkania  wstępnie  ustalono  terminy  spotkań  Zespołu  ds.  Budżetu
Obywatelskiego  celem  weryfikacji  formalno-prawnej  zgłoszonych  wniosków.  Propozycją  jest
spotykanie się w dniach, w których spotka się także Zespół ds. Realizacji Budżetu Obywatelskiego,
lecz  w  godzinach  popołudniowych.  Tym  samym  termin  kolejnego  spotkania  ustalono  na  14
września, godz. 16.30.

Przewodniczący Zespołu

Adrian Skoczylas


