
 

RADY OSIEDLI W ŁODZI 
PROPOZYCJA ZMIAN (wersja z 28.11.2016 r.)  

 
 
STAN FAKTYCZNY 

 
I. BRAK LEGITYMIZACJI SPOŁECZNEJ DLA DZIAŁALNOŚCI RAD 
 
1. Frekwencja w wyborach do rad osiedli w Łodzi w 2010 r. wyniosła 13,1%, 

cztery lata później, w 2014 r., jedynie - 12,8%. Jednocześnie w 2014 r.,  
w odbywających się w tym samym dniu wyborach do rady miejskiej, 
frekwencja wyniosła 38,42%. 

 
2. Do 1/3 rad osiedli w Łodzi wybory w ogóle się nie odbywają. Nie ma 

wystarczającej liczby kandydatów. 
 

3. Znaczna część mieszkańców nie wie, że na ich terenie działają rady 
osiedli, a jeżeli już wie, to nie ma żadnej wiedzy na temat ich działalności. 
 

W związku z powyższym, trudno mówić, że rady osiedli w Łodzi mają 
społeczne upoważnienie do działania i podejmowania wiążących decyzji 
w imieniu mieszkańców. Rada Miasta oraz Urząd Miasta Łodzi nie podjęły  
w ostatnich latach żadnych skutecznych działań, aby zmienić ten stan rzeczy. 
 
 
II. NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ RAD Z OBOWIĄZKÓW STATUTOWYCH  
 
Przykłady: 
 
1. Rady osiedli nie wywiązują się ze statutowego obowiązku zasięgania 

opinii mieszkańców (przeprowadzania konsultacji społecznych) przed 
tworzeniem list rankingowych zadań inwestycyjnych. 
 

2. Zarządy osiedli nie wywiązują się ze statutowego obowiązku podawania 
do wiadomości mieszkańców (publikowania): 
a) zadań inwestycyjnych wybranych przez radę osiedla do realizacji; 
b) wykorzystania środków finansowych ujętych w budżecie Miasta 

Łodzi na wydatki osiedla za poprzedni rok budżetowy; 
c) planu finansowego osiedla na kolejny rok. 

 
3. Część zarządów osiedli nie wywiązuje się ze statutowego obowiązku 

przygotowywania rocznych sprawozdań. 
 

 
III. BRAK MECHANIZMÓW SKUTECZNEGO NADZORU 
 
Niewywiązywanie się rad osiedli z obowiązków statutowych nie powoduje 
żadnych konsekwencji. Nie ma skutecznego mechanizmu nadzoru nad 
działalnością rad oraz egzekwowania od nich realizacji obowiązków 
statutowych. 



 

Statut osiedla: 
§ 28. Rada Miejska w Łodzi kontroluje działalność organów Osiedla poprzez 
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Ile razy w latach 2010-2015 Rada Miasta kontrolowała działalność rad osiedli 
w Łodzi? Które rady zostały skontrolowane? 
 
 
IV. DZIAŁANIA NIEETYCZNE 
 
A. Działania na własną korzyść  
 
Wybierani przedstawiciele nie mogą wypełniać swych funkcji ani korzystać  
z przywilejów swojego urzędu, aby sprzyjać własnym bezpośrednim lub pośrednim 
interesom prywatnym lub osobistym. 

 
Jeśli wybierany przedstawiciel jest bezpośrednio lub pośrednio zainteresowany  
w sprawach badanych przez rady lokalne lub regionalne albo przez organy 
wykonawcze, powinien podjąć się ujawnienia swojego interesu przed 
przeprowadzeniem narad i oddaniem głosów. Wybierani przedstawiciele powinni 
powstrzymać się od wszelkich narad lub od głosowania w sprawach, w których mają 
bezpośredni lub pośredni interes osobisty. 
 
Europejski Kodeks Postępowania Dotyczący Politycznej Uczciwości Wybieranych Reprezentantów Lokalnych  
i Regionalnych 

 
W niektórych radach standardem jest, że fundusze z algorytmu wydawane są 
na potrzeby (w interesie) radnych – chodniki, asfalt, woonerfy powstają przed 
domami radnych, mimo że na osiedlu są dziesiątki ulic wymagających 
podobnych remontów. 
 
 Przykład 1: Rada osiedla „X”. W samym tylko roku 2015, w przypadku aż 
6 inwestycji, mieszkańcy mogą zadać sobie pytanie: Na moim osiedlu jest 
bardzo dużo dróg/chodników do remontu. Dlaczego więc z pieniędzy rady 
remontowana jest właśnie droga/chodnik, przed domem radnego? 
 
 Przykład 2: Rada osiedla „Y”. Na terenie rady jest 35 ulic. Od pewnego 
czasu inwestycje rady realizowane są wyłącznie na ulicy „A”. Na ulicy „A” 
mieszka połowa radnych tej i poprzedniej kadencji. 
 
 
B. Brak jasnych (przejrzystych, uczciwych) kryteriów podejmowania 
decyzji 
 
Wszystkie decyzje należy szczegółowo uzasadnić, wymieniając wszystkie 
czynniki będące ich podstawą, w szczególności reguły i przepisy mające 
zastosowanie, i wykazując, w jaki sposób decyzja czyni im zadość. W razie 
braku reguł i przepisów uzasadnienie decyzji powinno zawierać takie elementy 
jak wykazanie jej proporcjonalności, uczciwości i zgodności z interesem 
publicznym.  
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Rady osiedli nie mają opracowanych jasnych kryteriów przyznawania środków 
będących w ich dyspozycji. Mieszkańcy nie wiedzą dlaczego jednej szkole 
przyznano w kadencji 100 000 zł dofinansowania,  a drugiej tylko 5 000 zł, 
dlaczego podjęto decyzję o remoncie ulicy „x”, a nie ulicy „y”... Często jedyną 
odpowiedzią na pytania mieszkańców o powody podjęcia danej decyzji jest 
stwierdzenie: bo mieliśmy do tego prawo.  
 
V. TAJNE RADY OSIEDLI 
 
Zgodnie ze statutem rada osiedla powinna podejmować decyzje inwestycyjne 
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych (lub innej równoważnej formy 
badania opinii społecznej). Rady osiedli nie wywiązują się z tego obowiązku. 
Wydział Partycypacji Społecznej UMŁ przygotowany jest do przeprowadzenia 
corocznych  konsultacji społecznych dla wszystkich rad osiedli w Łodzi. Do tej 
pory jednak żadna rada nie zwróciła się do nich z takim wnioskiem.   
 
Rady osiedli często tłumaczą, że konsultują się z mieszkańcami podczas 
dyżurów radnych. Oczywiście spotkania takie nie spełniają wymogów 
konsultacji społecznych. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych 
określiło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (dobra wiara, powszechność, 
przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie 
interesu  publicznego).  
 
Obecnie większość rad osiedli nie prowadzi swoich stron internetowych,  
a jeżeli już prowadzi, to rzadko są to strony aktualne. Praktycznie żadna strona 
internetowa (z wyjątkiem strony osiedla Nowosolna) nie jest wykorzystywana 
do realizacji przez rady ich statutowych obowiązków – konsultowania  
z mieszkańcami potrzeb osiedla oraz informowania mieszkańców o dzia-
łalności rady (publikowania dokumentów). 
 
Przez ostatnie lata mieszkańcy nie mogli się niczego dowiedzieć o działalności 
rad ze strony BIP prowadzonej przez UMŁ. Nie były tam publikowane żadne 
dokumenty związane z działalnością rad (uchwały, protokoły, sprawozdania). 
Dopiero w ostatnim czasie, po interwencji mieszkańców, zaczęły na stronie 
pojawiać się uchwały rad, publikowane jednak z dużym opóźnieniem. 
 
Kolejną sprawą jest wykorzystywanie przez rady (niezgodnego z prawem) 
zapisu w regulaminach rad, dotyczącego możliwości utajniania przez nie 
swoich posiedzeń. Zdarzało się, że mieszkańcy byli wypraszani z posiedzeń 
rady bez podania żadnego konkretnego powodu. Przypomnę, że możliwość 
uczestniczenia mieszkańców w posiedzeniach rady wynika wprost z zapisów 
Konstytucji RP. 
 
V. NIEWYKONYWANIE MANDATU RADNEGO Z NALEŻYTĄ 
STARANNOŚCIĄ 
 
Wielu radnych nie zna statutu i regulaminu rady, co uniemożliwia im 
samodzielne i efektywne sprawowanie mandatu radnego. Zdarzają się 
przypadki, że przewodniczący zatajają przed radą informacje i pisma, które 
otrzymują od urzędu miasta, traktując dostęp do informacji, jako narzędzie 



 

„zarządzania” radą. Brak wiedzy ogólnej oraz brak dostępu do informacji 
bieżących powoduje, że niektórzy radni nie mają podstaw do podejmowania 
suwerennych decyzji podczas głosowań rady, są manipulowani. 
 
Podziały w radach oraz nienależyte wywiązywanie się przewodniczących rad 
ze statutowego obowiązku organizacji pracy rady (proporcjonalny podział 
obowiązków pomiędzy radnych, według ich kompetencji), powoduje, że część 
radnych nie ma możliwości skutecznego wykonywania swojego mandatu, są 
marginalizowani.  
 
Problemem są również diety. Są radni, dla których jedynym powodem pracy 
(a właściwie funkcjonowania) w radzie, czy zarządzie jest otrzymywanie 
miesięcznej diety. Mimo tego, że są to relatywnie niewielkie pieniądze, budzą 
bardzo duże emocje i wypaczają w wielu przypadkach sens społecznej pracy 
radnego.  

 
 
 
PROPOZYCJE ZMIAN 

 
I. CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ 
 
Mieszkańcy 
 - mają szeroką wiedzę na temat działalności swojej rady osiedla, 
 - konsultują decyzje podejmowane przez radę,  
 - angażują się w realizację działań inicjowanych przez radę,  

 - aktywnie wykorzystują swoje bierne i czynne prawo wyborcze  
   w wyborach do rad osiedli. 

 
Radni 
 - posiadają wysokie kompetencje (wiedza, umiejętności, postawy), 
 - wykonują swój mandat z należytą starannością, 
 - działają zgodnie z zasadami etycznymi. 
 
Rada 
 - działa zgodnie ze statutem i regulaminem rady, 
 - podejmuje decyzje wyłącznie w interesie publicznym, 
 - konsultuje decyzje z mieszkańcami, 
 - podejmuje decyzje w oparciu o jasne kryteria, 
 - szczegółowo informuje mieszkańców o wszystkich swoich działaniach. 
 
Urząd/rada miasta 
 - stwarza radom zaplecze organizacyjne i techniczne do efektywnej 
   pracy, 
  - dysponuje narzędziami do skutecznej kontroli pracy rad osiedli oraz 
    do egzekwowania wykonywania przez nie obowiązków statutowych. 
  
 
 
 



 

II. PROPONOWANE ZMIANY 
 
1. JAWNOŚĆ = JAKOŚĆ 
Jawność i przejrzystość jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi 
zarządzania różnymi systemami organizacyjnymi. Wprowadzenie jawności  
w organizacji, na zasadzie kostek domina, powoduje poprawę jakości jej pracy 
we wszystkich dziedzinach. Jest to system prosty, generujący bardzo małe 
koszty i przynoszący spektakularne korzyści. Tak może być również 
w przypadku rad osiedli w Łodzi.    
 
BIP i obieg dokumentów 
Obiegiem dokumentów rady osiedla, publikowaniem ich w BIP oraz ich 
archiwizowaniem powinien zająć się UMŁ (urzędnik, będący opiekunem rady). 
Szczegółowe propozycje rozwiązań znajdują się w załączniku „Obieg 
dokumentów w radach osiedli – propozycje”. 
 
Strona internetowa 
Rady osiedli nie mają wystarczających kompetencji do prowadzenia 
samodzielnie stron internetowych. Wszelkie próby w tym zakresie kończyły się 
zazwyczaj niepowodzeniem. Obowiązek ten powinien spoczywać więc na 
urzędzie miasta. Strona rady osiedla powinna składać się z dwóch 
segmentów: 
- BIP – prowadzony przez UMŁ, 
- news – prowadzony przez radę osiedla z wykorzystaniem szablonu i systemu 
zarządzania treścią przygotowanego przez UMŁ i zainstalowanego na 
serwerach miasta. 
 
Sprawozdania roczne 
Statutowy obowiązek przeprowadzania konsultacji oraz informowania 
mieszkańców o planach finansowych i wydatkach rady może być zrealizowany 
za pomocą jednego prostego dokumentu – rocznego sprawozdania rady 
osiedla kolportowanego do wszystkich skrzynek pocztowych na terenie 
osiedla (najlepiej w marcu). 
 
W dokumencie tym powinny znajdować się: 
- informacje na temat rady osiedla (skład rady, zadania, terminy dyżurów...), 
- sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych z algorytmu, konkursu oraz 
budżetu na wydatki bieżące za rok ubiegły, 
- środki przekazane z algorytmu oraz plan finansowy na rok bieżący, 
- formularz konsultacyjny dotyczący propozycji zadań realizowanych z algoryt-
mu na rok następny. 
 
Przykładowy koszt druku i kolportażu takiego dokumentu.  
Średnio na jedną radę osiedla w Łodzi przypada 19 500 mieszkańców i 9 000 
gospodarstw domowych. Średni budżet na wydatki bieżące rad osiedli to 
58 500 zł. 
 
druk 10 000 egzemplarzy (A3 składane do A4) – 2 000 zł 
kolportaż 9 000 druków (poczta druki bezadresowe) – 1 700 zł 
koszty łącznie 3 700 zł  



 

 
3 700 zł z 58 000 zł budżetu na zadania bieżące rady, za pełną informację  
o działalności rady, która dociera do wszystkich mieszkańców osiedla - trudno 
sobie wyobrazić lepszą inwestycję w społeczeństwo obywatelskie. 
 
Imienne karty głosowań 
Biorąc przykład z RO Nowosolna powinno wprowadzić się w radach osiedli 
karty głosowania imiennego. Każdy radny głosując za lub przeciw danej 
uchwale potwierdzałby to podpisem na takiej karcie. Karty głosowań byłyby 
publikowane jako załącznik do uchwał w BIP, dzięki czemu każdy mieszkaniec 
miałby pełną informację, jak poszczególni radni odnoszą się do przedmiotu 
uchwały. 
 
2. PRAWO I PROCEDURY 
 
Przejrzysty statut i opracowane procedur 
Obecnie zrozumienie zapisów zawartych w statucie osiedla, jego kolejnych 
nowelizacjach, regulaminie rady i innych przepisach prawa lokalnego 
dotyczących rad osiedli wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy oraz 
poświęcenia dużej ilości czasu.  Nie radzą sobie z tym zadaniem nie tylko 
szeregowi radni, ale również przewodniczący rad i zarządów. Jasne  
i zrozumiałe prawo jest podstawą funkcjonowania wszelkich organizacji. 
Dlatego powinno się: 
- przeprowadzić analizę formalną statutów i regulaminów rad, wyeliminować  
z nich wady logiczne i zapisy niezgodne z prawem; nadać systematyczny 
(uporządkowany, wynikowy) sens zapisom w tych dokumentach, 
-  opublikować tekst jednolity statutów i regulaminów, 
- przygotować informator opisujący w prosty sposób wszystkie standardowe 
procedury dotyczące rad osiedli, tak aby osoby bez przygotowania 
prawniczego mogły je zrozumieć (skuteczne narzędzie pracy dla radnych). 
 
Oddzielną i bardzo ważną sprawą jest opracowanie jasnych procedur  
i kryteriów przyznawania przez rady środków na zadania inwestycyjne  
z algorytmu  (jawność, proporcjonalności, uczciwości, zgodności z interesem 
publicznym i kodeksem etyki). 
  
Kodeks etyczny 
 
„Uchwalanie kodeksów etycznych radnych należy do standardów 
demokratycznej Europy.” 
Naczelny Sąd Administracyjny II OSK 287/06 
 
Kodeks etyczny powinien być podstawowym narzędziem pracy każdego 
radnego, określającym standardy jego zachowania oraz procedury 
postępowania na rzecz realizacji interesu publicznego. Dlatego w łódzkich 
radach osiedli powinno się: 
 
A. Szeroko rozpropagować Europejski Kodeks Postępowania Dotyczący 
Politycznej Uczciwości Wybieranych Reprezentantów Lokalnych  
i Regionalnych opracowany przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych 



 

Europy przy Radzie Europy  (wiceprzewodniczącą Kongresu jest Prezydent 
Łodzi Pani Hanna Zdanowska). 
 
B. Opracować Kodeks Etyczny Radnych Rad Osiedli w Łodzi. 
 
 
3. FINANSE 
 
Diety 
Praca w radzie osiedla powinna być pracą społeczną, bez wynagrodzenia.  
 
W jednej z rad osiedli wszyscy członkowie zarządu pobierają diety i później 
wpłacają je do wspólnej kasy. Dzięki temu zarząd ma stały miesięczny budżet 
na działalność własną. Z tych środków drukowane są np. ulotki informujące 
mieszkańców o działaniach zarządu, kupowane podstawowe artykuły biurowe, 
zamawiane drobne usługi zewnętrzne na rzecz zarządu i rady. Zarząd nie musi 
czekać 10 miesięcy, aż UMŁ kupi mu papier, czy tusz do drukarki. 
 
Taka powinna być powszechnie obowiązująca idea wykorzystywania diet. 
Dieta nie jest pensją za pracę w radzie, czy zarządzie, lecz służy pokrywaniu 
bieżących kosztów działalności radnego na rzecz osiedla. Każdy radny raz na 
kwartał powinien przedstawić sprawozdanie z wydatkowania środków 
otrzymanych w ramach diety – ile pieniędzy poszło na działalność społeczną, 
a ile do kieszeni własnej. Publikowanie tych sprawozdań w internecie 
mobilizowałoby radnych do aktywnej pracy na rzecz osiedla. Jeżeli ktoś nie 
przeznaczałby diety na działalność społeczną, dieta byłaby mu odbierana.  
 
Mikrogranty – pobudzenie aktywności społeczno-kulturalnej 
mieszkańców  
Obecnie panuje bardzo proste, postPRLowskie podejście do realizacji 
przedsięwzięć społeczno-kulturalnych przez rady osiedli. Zajmują się one 
głównie organizacją festynów oraz imprez „ze śledzikiem”. Często są to 
imprezy dla samych radnych, na które wydaje się po kilka tysięcy złotych  
z publicznych pieniędzy. 
 
Rady osiedli powinny być inicjatorem, a nie bezpośrednim realizatorem imprez 
społeczno-kulturalnych na osiedlu. Inicjatywy takie powinny być wyłaniane  
w drodze konkursów i finansowane w formie mikrograntów: 
 

 rada osiedla ogłasza konkurs na inicjatywy społeczno-kulturalne na 
osiedlu, określając priorytety (np. imprezy sportowe, aktywizacja seniorów, 
historia osiedla...) oraz kategorie finansowe, 
 

 w konkursie mogą brać udział zarówno instytucje (domy kultury, placówki 
oświatowe...), organizacje pozarządowe, jak i mieszkańcy, 
 

 zgłoszone inicjatywy publikuje się w internecie i szeroko konsultuje z miesz-
kańcami (np. głosowanie na stronie rady), 
 

 rada osiedla przekazuje środki na realizację imprezy (ze środków na 
realizację zadań bieżących rady), po podpisaniu umowy z wykonawcą. 

 



 

Taka forma organizacji i finansowania może spowodować eksplozję 
aktywności społecznej mieszkańców i pozwoli wydostać się z archaicznego 
schematu: impreza ze śledzikiem – ludyczny festyn z piwkiem i grillem. 
Czasami nawet grant w wysokości 500 zł, przekazany pasjonatom, może 
zaowocować powstaniem wspaniałej inicjatywy na osiedlu. Zajęcia z jogi  
w parku, spacery z przewodnikiem po osiedlu, gry miejskie, konkurs taneczny 
dla seniorów, turniej fotograficzny, osiedlowe czytanie bajek – podobnych 
propozycji mogą być setki. 
 
 
Konkurs na zadania inwestycyjne 
 
Obecny konkurs na zadania inwestycyjne jest bardzo nieefektywny: 
 

 do konkursu składanych jest kilkadziesiąt wniosków (ok. 40), 
 

 przygotowanie wniosków pochłania wiele czasu i zaangażowania radnych, 
 

 każdy wniosek musi być zaopiniowany przez odpowiednie komórki UMŁ, 
 

 opiniowanie wniosków pochłania wiele czasu urzędników UMŁ (urzędnicy 
opiniują wnioski, z których większość nie będzie zrealizowana – koszty 
pracy - marnowanie pieniędzy), 

 

 komisja konkursowa wybiera do realizacji jedynie kilka wniosków, 
 

 powoduje to frustrację pozostałych wnioskodawców (dużo wysiłku – brak 
nagrody). 

 
Podsumowując. To tak, jakby oświetlać ulice przy pomocy ognisk – dużo 
pracy, energii i kosztów – mizerny efekt. 
 
Propozycja zmian: 
1. Rezygnacja z dotychczasowego konkursu na zadania inwestycyjne. 
 
2. Przeznaczenie środków z dotychczasowego konkursu na zadania 
inwestycyjne (6 mln zł) na nagrody w konkursie na najciekawsze 
inicjatywy społeczo-kulturalne na osiedlach. 
 
Przebieg konkursu 
 
Rok pierwszy (np. 2017) 
 

1.  Wrzesień. Rada osiedla ogłasza konkurs na inicjatywy społeczno-
kulturalne na osiedlu, które będą realizowane w 2018 r. (wg opisu 
powyżej). 
 

2. Listopad. Rada osiedla ogłasza wyniki konkursu i przekazuje 
mikrogranty na ich realizację (środki zabezpieczone w planie finansowym 
na realizację zadań bieżących na rok następny). 
 

Rok drugi (np. 2018) 
 

1. Na osiedlu realizowane są inicjatywy społeczno-kulturalne wybrane  
w konkursie. 



 

 

2. Realizator każdej inicjatywy przedstawia krótkie sprawozdanie z jej 
realizacji, na standardowym formularzu, jednolitym dla wszystkich osiedli 
(cele, opis realizacji, frekwencja, zdjęcia z imprezy...). 
 

3. Grudzień. Rada osiedla wybiera dwie inicjatywy społeczno-kulturalne 
zrealizowane w danym roku i zgłasza je do miejskiego konkursu na 
najciekawsze inicjatywy społeczno-kulturalne. 

 
Rok trzeci (np. 2019) 
 

1. Styczeń. Komisja miejskiego konkursu przyznaje nagrody  
za najciekawsze inicjatywy społeczno-kulturalne na osiedlach 
(środki z dotychczasowego konkursu inwestycyjnego – 6 mln). 
 

Przyznawanych jest kilkadziesiąt nagród, np.: 
1 x 1 000 000 zł, 2 x 500 000 zł, 10 x 200 000 zł, 10 x 100 000 zł, 20 x 
50 000 zł. 
Łącznie 43 nagrody na łączną kwotę 6 000 000 zł. 
 

2. Styczeń-luty. Rady osiedli wspólnie z realizatorami inicjatyw 
społeczno-kulturalnych wybierają cel inwestycyjny, na który przeznaczą 
środki wygrane w konkursie. 
 

3. Marzec. Odpowiednie jednostki organizacyjne UMŁ ogłaszają 
przetargi na realizację inwestycji zgłoszonych przez rady osiedli. 

 
 
Co zyskujemy: 
 

 praktycznie każda rada osiedla dostaje nagrodę w konkursie (znaczna 
część rad otrzymuje dwie nagrody) – duże zadowolenie, brak frustracji 
przegranych, 

 

 nawet najmniejsza nagroda w konkursie (50 000 zł) wystarcza na 
sfinansowanie ciekawego zadania na osiedlu (doposażenia placu zabaw, 
remont chodnika, stworzenia kawiarenki internetowej przy bibliotece 
osiedlowej...), 

 

 nie marnuje się czasu i zaangażowania radnych na przygotowanie 
wniosków (wnioskiem konkursowym jest sprawozdanie z realizacji 
imprezy), 

 

 nie marnuje się czasu urzędników miejskich na opiniowanie wniosków,  
z których większość nie będzie zrealizowana, 

 

 motywuje się rady osiedli do wspierania inicjatyw obywatelskich na 
osiedlach. 

 

 motywuje się mieszkańców do podejmowania inicjatyw na rzecz osiedla, 
 

 sukces w konkursie nie należy tylko do rady osiedla, ale również do 
mieszkańców – budowa więzi lokalnych (integracja społeczności lokalnej), 

 

 mieszkańcy są dumni, że dzięki zrealizowanej przez nich inicjatywie 
społeczno-kulturalnej osiedle zyskało nową inwestycję. 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

III. JAK WPROWADZIĆ ZMIANY 
 
Część ewolucyjna – obecna kadencja 
 
1. Szerokie informowanie mieszkańców o działalności ich rad osiedli – 
informacja publiczna, informacja powszechna, edukacja. 
 
2.  Zainteresowanie osób składających wnioski do budżetu obywatelskiego 
działaniami rad osiedli – poszukiwanie liderów przyszłej zmiany. 
 
3. Przygotowanie nowego kompleksowego systemu funkcjonowania rad 
osiedli w Łodzi – akty prawne, procedury, testy procedur, konsultacje. 
 
4. Wprowadzanie zmian, które są możliwe do wprowadzenia bez marnowania 
czasu na konflikty z obecnymi radami osiedli. 
 
5. Szerokie informowanie o nowych zasadach funkcjonowania rad osiedli 
przed następnymi wyborami. 
 
Część rewolucyjna – przyszła kadencja 
 
Rady osiedli od pierwszego dnia kadencji powinny funkcjonować według 
nowych zasad.  Nowi ludzie – nowe zasady. Każda rada osiedla powinna mieć 
swojego opiekuna (coacha) wprowadzającego radnych w procedury nowego 
systemu. 
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