
 

 

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADANIA DO ZREALIZOWANIA 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2018. 
 
Aby zgłosić swoją propozycję zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Łódzkiego należy wypełnić formularz – znajdziesz go na stronie www.bo.lodzkie.pl. 
Wypełniając formularz odręcznie, pamiętaj aby uczynić to czytelnie (najlepiej drukowanymi literami). 
Wypełniając formularz nie pomijaj żadnego z punktów oznaczonych gwiazdką. 
Podaj tytuł zgłaszanego zadania. Powinien być krótki i chwytliwy – nie może przekraczać 15 słów. 
Wskaż odpowiednią część województwa, którego dotyczy zadanie – Budżet obywatelski jest prowadzony 
odrębnie dla poszczególnych subregionów. Jeżeli chcesz, zadanie może mieć szersze oddziaływanie, ale 
musisz je przypisać do wybranego subregionu. 
Wskaż charakter zgłaszanego zadania. Pamiętaj, że musi to być zadanie samorządu województwa. Przykłady 
zadań znajdziesz w zakładce do pobrania.  
Jeżeli zadanie ma być realizowane na określonym terenie, podaj dokładne dane dotyczące lokalizacji 
zadania. Sprawdź, czy nieruchomością włada samorząd województwa. W razie wątpliwości sprawdź na 
stronie www.bo.lodzkie.pl w zakładce „Do pobrania”. 
Jeżeli nieruchomość nie należy do samorządu województwa, zdobądź zgodę władającego obiektem na 
realizację zadania. 
Opisz krótko (używając nie więcej niż 100 słów) proponowane zadanie i jego cele. Jeżeli twoja propozycja 
zostanie dopuszczona do głosowania to ten opis zostanie opublikowany. 
Następnie opisz zadanie bardziej szczegółowo. Wskaż wszystkie działania, które miałaby być zrealizowane 
oraz komu będzie służył projekt - wskaż grupy mieszkańców, które skorzystają na jego realizacji. Z opisu musi 
wynikać, że twój pomysł ma charakter ponadlokalny.  
Pamiętaj – to Urząd Marszałkowski będzie wybierał wykonawcę twojego zadania, więc w opisie nie wskazuj 
podmiotu, który miałby zostać jego realizatorem np. konkretnego przedsiębiorcy czy organizacji. W opisie 
nie należy używać zastrzeżonych znaków towarowych. 
Podaj oszacowany przez Ciebie całkowity koszt brutto zadania. Pomoże Ci w tym wypełnienie tabeli kosztów 
składowych zadania. Jeżeli to potrzebne – po prostu dodaj kolejne wiersze. Możesz skorzystać z 
przykładowego cennika z zakładki „Do pobrania”. 
Jeżeli Twój projekt ma charakter infrastrukturalny lub inwestycyjny, dodatkowo może zostać uwzględniony 
koszt wykonania oznakowania graficznego. 
Pamiętaj – zadanie nie może powodować powstania w kolejnym roku wydatków województwa łódzkiego na 
jego utrzymanie większych niż 10 % kwoty przeznaczonej na jego realizację. 
Załącz dokumentację związaną z projektem, np. szkice, mapy, plany, zdjęcia, ekspertyzy, analizy itp. Nie jest 
to obowiązkowe, ale może to ułatwić weryfikację Twojej propozycji. 



 

 

Być może będziemy musieli się z Tobą skontaktować w sprawie uzupełnień lub zmian dotyczących 
zgłoszenia. Podaj więc co najmniej swój adres e-mail lub numer telefonu. 
Pamiętaj o podpisie pod oświadczeniami. 
Jeżeli nie ukończyłeś 18 roku życia musisz uzyskać zgodę swojego rodzica lub opiekuna prawnego. 
Pamiętaj o obowiązkowym załączniku - liście poparcia dla propozycji zadania podpisanej przez co najmniej 
50 mieszkańców subregionu, do którego zgłaszasz zadanie.  
Pamiętaj, aby wpisać tytuł zadania - Tytuł musi być tożsamy z tytułem wskazanym w formularzu zgłaszania 
zadań. Wydrukuj załącznik – sprawdź czy wydrukował się poprawnie, na wydruku muszą być widoczne 
wszystkie elementy wzoru w tym np. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 
Jeżeli osoby popierające twoją propozycję zadania nie ukończyły 18 roku życia muszą uzyskać zgodę swoich 
opiekunów prawnych na wyrażenie poparcia dla propozycji zadania. Skorzystaj wtedy z wzoru Załącznika 1 a. 
gdzie w każdej pozycji są uwzględnione dwa wiersze: w wierszu swoje dane wpisze popierający Twoją 
propozycję, wiersz b wypełnia rodzic lub opiekun prawny popierającego zadanie. 
Jeśli nadal masz wątpliwości jak wypełnić formularz skontaktuj się z pracownikami wskazanymi na liście do 
kontaktu którą znajdziesz w zakładce „Do pobrania”.  
 


