Społeczny monitoring kandydatów
na Prezydenta Miasta Łodzi
www.prezydent.dlalodzi.info

ANKIETA KANDYDATA NA PREZYDENTA MIASTA
ŁODZI
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w wersji elektronicznej, a także jej wydrukowanie
i podpisanie.
Ankietę
w
wersji
elektronicznej
należy
przesłać
na
adres
kontakt@fundacjafenomen.pl zaś ankietę w wersji papierowej opatrzoną podpisem odbierze
przedstawiciel Fundacji.
INFORMACJE O KANDYDACIE
Imię i nazwisko
Rok i miejsce urodzenia
Posiadany majątek
Hobby, zainteresowania, pasje,
sukcesy osiągnięte na tych polach
W jaki sposób łodzianin może uzyskać
z Panią/Panem kontakt, aby zadać
dodatkowe pytania
WYKSZTAŁCENIE
Ukończone kierunki studiów,
stopnie/tytuły naukowe, inne istotne
kursy, szkolenia
Publikacje
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (w
skali A1-C2)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i
obowiązkami
Doświadczenie w zarządzaniu
Największy sukces zawodowy
Największa porażka zawodowa
PROGRAM DLA ŁODZI W STU SŁOWACH
Proszę opisać w 100 słowach program
wyborczy dla miasta
WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych
obszarach problemowych.

Polityka kadrowa w UMŁ i spółkach
miejskich. Kryteria doboru
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współpracowników.
Mieszkaniowy zasób gminy, jego
przekształcenia własnościowe,
budownictwo komunalne, obowiązki
gminy w zakresie lokali socjalnych.
Rewitalizacja i ochrona zabytków.
Nowe Centrum Miasta.
System transportowy miasta i regionu.
Proszę o wskazanie priorytetowych
środków transportu i koncepcji dla
obszarów śródmiejskich.
Spółki miejskie
Czystość i porządek.
Ulica Piotrkowska.
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
Pytania przygotowane przez inicjatywę „Łodzianie Decydują” - lodzianiedecyduja.pl

Czy i w jaki sposób zamierza Pani/Pan
zwiększyć udział łodzian w zarządzaniu
miastem?
Jakie kroki poczyni Pani/Pan by
konsultacje z mieszkańcami
prowadzone były już na gruncie
sublokalnym, np. za pośrednictwem
Rad Osiedli?
Niedawno Rada Miejska w Łodzi
przyjęła Regulamin Konsultacji
Społecznych. Dotychczas w oparciu o
ten regulamin nie zostały
przeprowadzone żadne konsultacje z
mieszkańcami, natomiast miały
miejsce przypadki prowadzenia
konsultacji niezgodnie z nowo
przyjętym prawem. Jakie kroki
podejmie Pani/Pan aby ów regulamin
w rzetelny sposób wdrażany był w
Łodzi?
Czy w strukturze UMŁ powołana
zostanie osobna komórka, której
zadaniem będzie prowadzenie
wszystkich konsultacji społecznych?
Obecnie w Łodzi planowanie
przestrzenne odbywa się bez
wcześniejszego badania potrzeb i
problemów mieszkańców i przyszłych
użytkowników (np. zagospodarowanie
terenu Placu Dąbrowskiego, konkurs
„U źródeł Piotrkowskiej”) co powoduje
m.in. mniejsze dopasowanie
przestrzeni dla jej przyszłych
użytkowników oraz brak identyfikacji z
miejscem wśród społeczności lokalnej.
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Czy prowadzone podczas Pani/Pana
kadencji konsultacje społeczne będą
uwzględniać również badanie potrzeb
mieszkańców na wczesnym etapie
planowania?
SIEDEM DODATKOWYCH PYTAŃ
Łódź słynie z „fryzjerskich elewacji” pomalowanych na pstrokate kolory
parterów większości kamienic. Co
zrobi Pani/Pan aby skłonić właściciela
prywatnej kamienicy do przywrócenia
w tym zakresie normalności?
Czy zabroniłaby/by Pani/Pan parady
gejów w Łodzi?
Czy uważa Pani/Pan, że w Łodzi
powinny znajdować się ulice nazwane
imieniem fabrykantów Lodzermenschów, np. Scheiblera,
Grohmana, Poznańskiego?
Czy wprowadzi Pani/Pan opłaty za
wjazd samochodem do ścisłego
centrum miasta?
W centrum miasta od lat stale
przebywają osoby żebrzące, będące
pod wpływem alkoholu, intensywnie
woniejące i odstraszające łodzian oraz
turystów. Czy Pani/Pana zdaniem ich
zachowanie – mimo że formalnie
legalne – stanowi problem, a jeśli tak jakie działania można podjąć w celu
jego rozwiązania?
Czy zaryzykuje Pani/Pan poddanie się
postępowaniu dyscyplinarnemu w
partii, aby podjąć decyzję w sposób
oczywisty korzystną dla Łodzi, a
niezgodną z wytycznymi?
Czy gotowa/y jest Pani/Pan poddać się
testowemu sprawdzeniu wiedzy z
języków obcych/prawa
samorządowego/ekonomii?
Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie
i przetwarzanie danych osobowych wskazanych powyżej przez Fundację Normalne Miasto
- Fenomen, Stanisława Wigury 12a, 90-301 Łódź, KRS 0000327680. Jestem poinformowany
o prawie do wglądu, żądaniu zmiany lub usunięcia ww. danych w każdej chwili. Wyrażam
zgodę na publikację powyższych danych na stronie internetowej projektu "Społeczny
monitoring kandydatów na prezydenta miasta Łodzi" oraz w publikacjach związanych
z projektem.
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