
Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr  7646/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 24 stycznia 2018 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
PROPOZYCJI ZADANIA 
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018/2019

.

Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID 
(wypełnia Biuro ds. Partycypacji Społecznej)

1. TYTUŁ ZADANIA (do 15 wyrazów)

2. LOKALIZACJA ZADANIA,
tj. wskazanie konkretnego miejsca: ulicy z numerem albo przynajmniej rejonu ulic, terenu  instytucji albo placówki, parku 
(informacje związane z daną lokalizacją można sprawdzić na mapce dostępnej przez link na stronie www.lodz.pl/bo)

2a. NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK (wypełnienie punktu nie jest konieczne)

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

  PONADOSIEDLOWE
  OSIEDLOWE (wpisz poniżej nazwę osiedla)

(w przypadku braku osiedla, jego nazwę uzupełnia Biuro ds. Partycypacji Społecznej)

4. KRÓTKI OPIS ZADANIA WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI 
np. ile ławek, ile i jakich drzew ma zostać uwzględnione (do 60 wyrazów)

http://www.lodz.pl/bo


5. SZACUNKOWE KOSZTY BRUTTO ZADANIA

SKŁADOWE CZĘŚCI ZADANIA KOSZTY SZACUNKOWE

1. zł

2. zł

3. zł

4. zł

5. zł

ŁĄCZNIE: zł

6. OPIS SZCZEGÓŁOWY ZADANIA (wypełnienie punktu nie jest obowiązkowe)

W przypadku braku miejsca, proszę dołączyć dodatkową kartkę z dokończeniem opisu.



7. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA

8.  INFORMACJA O ZASADACH DOSTĘPNOŚCI PROPONOWANEGO ZADANIA 
(należy podać, jeśli dotyczy, dla kogo, w jakich godzinach, dniach tygodnia czy miesiąca jest dostępne, czy korzystanie ma charakter 
odpłatny/nieodpłatny itp.)

9. ODBIORCY/BENEFICJENCI PROPONOWANEGO ZADANIA

dzieci młodzież dorośli seniorzy rodziny
    

    inni jacy?



UWAGA: PROSIMY O WYDRUKOWANIE PUNKTÓW 10 i 11 NA ODRĘBNEJ STRONIE

10. AUTORZY PROPOZYCJI ZADANIA I KONTAKT DO NICH 
(informacje są do wiadomości tylko UMŁ)

IMIĘ I NAZWISKO DANE DO KONTAKTU PODPIS*

e-mail:1.

nr tel.:

e-mail:2.

nr tel.:

* Potwierdzając swoim podpisem prawdziwość moich danych osobowych: 
1) wyrażam równocześnie, stosownie do zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 922), zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu 
Obywatelskiego 2018/2019; wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania 
danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych 
osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104,

2) oświadczam zarazem, że jestem mieszkańcem Łodzi.

11. LISTA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁODZI POPIERAJĄCYCH PROPOZYCJĘ 
ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018/2019 (innych niż autorzy zadania):
Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na:

1) przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego 
2018/2019, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); wiem, 
że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo 
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi 
z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104,

2) ewentualną modyfikację, łączenie z innymi zadaniami albo wycofanie niniejszej propozycji przez jej autorów.

TYTUŁ ZADANIA

LP. IMIĘ I NAZWISKO PODPIS*
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* Podpisując się oświadczam zarazem, że jestem mieszkańcem Łodzi.




