
Załącznik  

do zarządzenia Nr 7112/VIII/21 

       Prezydenta Miasta Łodzi  

    z dnia 30 kwietnia 2021 r.  

 

 

Ogłoszenie 

 

Prezydent Miasta Łodzi 

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 

 

§ 1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu mowa o: 

1) Biurze Aktywności Miejskiej – należy przez to rozumieć Biuro Aktywności Miejskiej  

w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi; 

2) ŁBO – należy przez to rozumieć konsultacje, których przedmiotem są propozycje 

jednorocznych projektów, należących do kompetencji gminy lub powiatu, zgłoszone do 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego; 

3) Zasadach – należy przez to rozumieć załącznik do uchwały Nr XL/1256/21 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego; 

4) systemie elektronicznym – należy przez to rozumieć aplikację elektroniczną służącą do 

składania i analizy projektów zgłoszonych do ŁBO oraz głosowania, do której 

przekierowanie zostanie umieszczone na stronie ŁBO (http://lodz.pl/BO/). 

 

§ 2. Ogłaszam przeprowadzenie w okresie 10 maja – 30 listopada 2021 roku 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łodzi, których przedmiotem są propozycje 

jednorocznych zadań gminy lub powiatu,  zgłoszone do ŁBO.  

 

§ 3. Celem konsultacji jest: 

1) złożenie przez mieszkańców miasta Łodzi projektów do ŁBO; 

2) dokonanie przez mieszkańców miasta Łodzi wyboru projektów do ŁBO spośród tych 

projektów, które zostały dopuszczone do głosowania, zgodnie z Zasadami. 

 

§ 4. 1. Przewidywana kwota środków przeznaczona na ŁBO wyniesie 26 000 000,00 zł. 

2. Pula środków na projekty osiedlowe wynosi 20 533 310,00 zł. Szczegółowy wykaz 

podziału środków między osiedla stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  

3. Pula środków na projekty ponadosiedlowe wynosi 5 436 000,00 zł.  

4. Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację projektów ŁBO zostanie 

ustalona uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na rok 

2022. 

 

 

https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=55350&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct
https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=54988&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct
http://lodz.pl/BO/


§ 5. 1. Projekt można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej. 

2. Formularze papierowe będą dostępne w punktach informacyjnych w Oddziale ds. 

Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami  

z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu 

Miasta Łodzi w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, 

 al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153.  

3. System elektroniczny dostępny będzie na stronie Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 

(http://lodz.pl/BO/). 

4. Projekty do ŁBO można składać od 10 maja 2021 roku, od godziny 0:00 w formie 

elektronicznej i 8:00 w formie papierowej, do 31 maja 2021 roku do godziny 16:00 w formie 

papierowej i do 24:00 w formie elektronicznej, na formularzu projektu, którego wzór stanowi 

załącznik Nr 1 do Zasad. 

5. Formularze w formie papierowej należy dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta 

Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać drogą korespondencyjną 

na adres: Kancelaria Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 (o ważności 

przesłanego projektu decyduje data stempla pocztowego). 

6. W przypadku systemu elektronicznego, do projektu należy dołączyć skan lub zdjęcie 

listy poparcia projektu, stanowiącej załącznik Nr 2 do Zasad, oraz, jeżeli projekt dotyczy 

instytucji, skan lub zdjęcie opinii zarządzającego instytucją oraz sposobu realizacji klauzuli 

ogólnodostępności, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Listę oraz 

opinię zarządzającego wraz z realizacją klauzuli ogólnodostępności można dostarczyć  

w formie papierowej do Kancelarii Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w godzinach 

pracy Urzędu Miasta Łodzi.  

 

§ 6. 1. Sposób prowadzenia analizy projektów został opisany w rozdziale 4 Zasad. 

2. Przebieg oraz wyniki analizy publikowane są na stronie ŁBO (http://lodz.pl/BO/). 

3. W trakcie analizy Biuro Aktywności Miejskiej może dokonywać korekty 

oczywistych omyłek pisarskich, błędów ortograficznych lub językowych w treści projektów.  

4. Lider, którego projekt decyzją Komitetu nie został dopuszczony pod głosowanie, 

może złożyć do Prezydenta Miasta Łodzi umotywowane odwołanie w terminie 7 dni od dnia 

publikacji listy projektów, o której mowa w § 10 ust. 5 Zasad, w szczególności w formie: 

1) papierowej, w Kancelarii Urzędu Miasta Łodzi; 

2) elektronicznej, za pomocą systemu elektronicznego. 

 

§ 7. 1. Mieszkańcy miasta Łodzi dokonują wyboru projektów spośród projektów 

dopuszczonych do głosowania, za pośrednictwem systemu elektronicznego lub karty 

papierowej. 

2. Głosowanie za projektem dopuszczonym do głosowania w ŁBO dokonuje się 

poprzez: 

1) wypełnienie elektronicznej karty do głosowania oraz wpisanie kodu weryfikacyjnego 

otrzymanego poprzez SMS na podany przez siebie numer telefonu komórkowego, 

 przy czym na wpisany w aplikacji do głosowania numer telefonu komórkowego można 

otrzymać maksymalnie pięć kodów weryfikacyjnych na projekty osiedlowe oraz 

maksymalnie pięć kodów weryfikacyjnych na projekty ponadosiedlowe; 

http://lodz.pl/BO/
http://lodz.pl/BO/


2) złożenie wypełnionej papierowej karty do głosowania w wyznaczonych punktach  

do głosowania na terenie Łodzi.  

3. Wzór karty do głosowania w wersji papierowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego 

ogłoszenia.  

4. Karta do głosowania w wersji papierowej będzie dostępna do pobrania  

od 1 października 2021 r.: 

1) na stronie ŁBO (http://lodz.pl/BO/); 

2) na stronie poświęconej konsultacjom społecznym (http://lodz.pl/decydujemy); 

3) w punktach do głosowania, w godzinach pracy tych punktów.  

5. System elektroniczny do głosowania będzie dostępny od 1 do 29 października 2021 

roku, link do systemu będzie dostępny na stronie ŁBO (http://lodz.pl/BO/). 

6. Listę punktów stacjonarnych do głosowania podaje się do publicznej wiadomości na 

co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem głosowania. 

7. Głosowanie na kartach papierowych rozpoczyna się 1 października o godzinie 8:00  

a kończy 15 października 2021 roku o godzinie 16:00 i odbywa się w godzinach podanych  

do informacji o punktach do głosowania.  

8. Głosowanie przy użyciu systemu elektronicznego rozpoczyna się 1 października  

o godzinie 0:00, a kończy 29 października 2021 roku o godzinie 24:00. 

http://lodz.pl/BO/
http://lodz.pl/decydujemy
http://lodz.pl/BO/


Załącznik Nr 1 

do Ogłoszenia 

Prezydenta Miasta Łodzi  

  

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW POMIĘDZY OSIEDLA W RAMACH ŁÓDZKIEGO BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO 2021/22 

Rejon Nazwa osiedla Skrót dla 

osiedla 

Liczba 

mieszkańców 

Kwota na 

osiedle 

Bałuty 

Bałuty Centrum BC 43436 834 000,00 

Bałuty Doły BD 39357 794 000,00 

Bałuty Zachodnie  BZ 7134 471000,00 

Julianów-Marysin-Rogi JM 11417 514 000,00 

Łagiewniki  LA 1659 417 000,00 

Radogoszcz RA 30407 704000,00 

Teofilów-Wielkopolska  TW 41509 815000,00 

Wzniesień Łódzkich WL 1330 413 000,00 

Górna 

Chojny CH 31379 714 000,00 

Chojny-Dąbrowa CD 44768 848 000,00 

Górniak GO 16868 569 000,00 

Nad Nerem NN 1083 411 000,00 

Piastów-Kurak PK 18411 584 000,00 

Rokicie  RO 16319 563 000,00 

Ruda RU 11263 513 000,00 

Wiskitno WI 3569 436 000,00 

Polesie 

Karolew-Retkinia Wschód  KR 34594 746 000,00  

Koziny  KO 9420 494 000,00 

Lublinek-Pienista LP 5680 457 000,00 

Im. Józefa Montwiłła-Mireckiego MM 1566 416 000,00 

Retkinia Zachód-Smulsko RS 25078 651 000,00 

Stare Polesie SP 31198 712 000,00 

Zdrowie Mania ZM 3046 430 000,00 

Złotno  ZL 9167 492 000,00 

Śródmieście  
Katedralna KA 33658 737 000,00 

Śródmieście-Wschód  WS 16497 565 000,00 

Widzew 

Andrzejów  AN 5775 458 000,00 

Dolina Łódki  DL 2494 425 000,00 

Mileszki MI 2082 421 000,00 

Nowosolna NO 4367 444 000,00 

Nr 33 NR 1359 414 000,00 

Olechów-Janów  OJ 21091 611 000,00 

Stary Widzew SW 20313 603 000,00 

Stoki-Sikawa-Pogórze ST 10721 507 000,00 

Widzew Wschód WW 36051 761 000,00 

Zarzew ZA 19265 593 000,00 

SUMA KOŃCOWA 613331 20 537 000,00 

 



Załącznik Nr 2 

do Ogłoszenia 

Prezydenta Miasta Łodzi  

 

 

OPINIE ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ WRAZ Z OPISEM SPOSOBU REALIZACJI 

KLAUZULI DOSTĘPNOŚCI 

1. Nazwa instytucji opiniującej  

(Proszę o wpisanie nazwy instytucji opiniującej, wymienionej w § 4 ust. 1 pkt 1 

Wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, 

stanowiących załącznik do uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 

marca 2021 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1559) 

 

 

 

 

2. Tytuł projektu, którego dotyczy opinia zarządzającego wraz z opisem sposobu 

realizacji klauzuli dostępności  

(Proszę o wpisanie tytułu projektu, którego opinia dotyczy i do którego zostanie 

dołączona) 

 

 

 

 

3. Opinia zarządzającego instytucją  

(Proszę o wpisanie opinii zarządzającego instytucją na temat. zgłaszanego projektu. 

Opinia powinna być pozytywna lub negatywna i może zawierać uzasadnienie. Pod 

opinią musi podpisać się zarządzający instytucją oraz przystawić odpowiednie 

pieczęcie) 

Pozytywna  

Negatywna  

 

Uzasadnienie  

 

 

 

 

 

4. Sposób realizacji kryterium ogólnodostępności 

(Proszę o wskazanie czy oraz w jaki sposób instytucja będzie realizować zapisy 

klauzuli ogólnodostępności, ujęte w ramach § 1 pkt 5 Wymagań, jakie powinien 

spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiących załącznik do 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie 



określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1559) 

 

 

Instytucja ma możliwość realizacji kryterium ogólnodostępności, zgodnie z § 1 pkt. 5 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiących 

załącznik do Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 roku w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1559) 

TAK NIE 

 

Proponowany sposób realizacji klauzuli dostępności  Zaznacz  

właściwe 

Projekt ma charakter inwestycyjny, zakłada budowę, przebudowę lub remont – 

efekty projektu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i 

mieszkanek przez co najmniej 30 godzin w tygodniu (w przedziale 6:00-22:00) w 

sposób nieodpłatny, nie związany z wynajmem/użyczeniem infrastruktury 

organizacjom pozarządowym, podmiotom gospodarczym lub klubom sportowym. 

 

Projekt ma charakter nieinwestycyjny – jego celem jest organizacja wydarzeń, 

zajęć, kursów. Szkoleń lub innych – jego efekty będą dostępne dla wszystkich 

zainteresowanych mieszkańców i mieszkanek miasta Łodzi w grupie docelowej 

projektu (na przykład, młodzież, seniorzy), a w przypadku ograniczonej liczby 

miejsc dla uczestników projektu, wprowadzony zostanie otwarty nabór wśród 

wszystkich mieszkańców i mieszkanek przy wykorzystaniu dostępnych kanałów 

komunikacji.  

 

Projekt zakłada zakup wyposażenia – efekty projektu będą dostępne zgodnie ze 

swoim przeznaczeniem dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek miasta Łodzi 

w godzinach pracy podmiotu.  

 

Celem projektu jest poprawa dostępności do danego podmiotu osobom z 

niepełnosprawnościami. 

 

Żadne z powyższych.  

 

Uwagi  

 

 

 

 

 

 

 

5. Podpis zarządzającego instytucją  

Data  Podpis zarządzającego Pieczęć 

  

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 

do Ogłoszenia 

Prezydenta Miasta Łodzi  

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA W ŁÓDZKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2021/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


