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jest rozszerzeniem możliwości zaangażowania mieszkańców w proces decydowania

o wydatkach regionalnej wspólnoty samorządowej, a przez to o działaniach samorządu

województwa wpływających na nasze otoczenie.

Mieszkańcy naszego województwa mogą zgłaszać swoje projekty zadań, udzielać

poparcia dla pomysłów innych autorów, a finalnie głosować na najciekawsze inicjatywy.

Budżet Obywatelski
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 Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego został zainicjowany

w roku 2017.

 Obecnie są realizowane zwycięskie projekty zadań z III edycji BO.

 26 lutego 2019 r. radni Sejmiku Województwa Łódzkiego jednogłośnie przyjęli

uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego, któremu nadano markę „ŁÓDZKIE

NA PLUS”, co oznacza, że w 2021 roku już po raz czwarty w ten sposób

rozdysponowana zostanie część pieniędzy samorządowych!

Budżet Obywatelski
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Podsumowanie III edycji BO

Do III edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy województwa łódzkiego zgłosili 

259 propozycji zadań spośród których:

230 zostało pozytywnie ocenionych pod względem formalnym,

188 otrzymało pozytywną rekomendację merytoryczną,

125 zadań zostało skierowanych do realizacji.
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PRZYKŁADY ZADAŃ ZREALIZOWANYCH
W II EDYCJI
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Bezpiecznie nad wodą – zajęcia 

edukacyjno-szkoleniowe
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WIDOWISKO HISTORYCZNE – Bitwa 

o Tomaszów Mazowiecki styczeń 1945 r.
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Sporty wodne – cykl sześciu imprez sportowych
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Łódź miastem Super Dzieciaków
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Turniej bokserski upamiętniający znanego 

łódzkiego Olimpijczyka Józefa Pisarskiego
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STRAŻACKIE 9,98 KM – BIEG & ROWER” 

– organizacja imprezy rekreacyjno-

sportowej dla biegaczy i rowerzystów
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Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 449 

(gmina Błaszki) poprzez zastosowanie inteligentnego 

systemu przejścia dla pieszych
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Budowa boiska wielofunkcyjnego 

w Łowiczu
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Ochotnicza Szkoła Pierwszej Pomocy – OSPP
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Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych



16

IV EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

„ŁÓDZKIE NA PLUS”

najważniejsze informacje
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Pula wojewódzka
100 000 zł – 500 000 zł

Pule powiatowe   
5 000 zł – 40 000 zł

Wartość zadań
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24 powiaty
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Sport

Bezpieczeństwo publiczne

Turystyka

Edukacja ekologiczna

Ochrona środowiska

Rehabilitacja zdrowotna

Folklor

Zadania upowszechniające 

kulturę w nawiązaniu do 

historii województwa 

i pamięci historycznej

Pule powiatowe Pula wojewódzka  

Zadania inwestycyjne
Zadania 

remontowe

Modernizacja oddziałów w szpitalach

Budowa chodnika

Budowa boiska

Poprawa infrastruktury usług ratownictwa 

medycznego

Przykłady:

Zakup urządzeń i sprzętów
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Zgłaszanie zadań 

 Zgłoszenie projektu dokonywane jest z użyciem formularza zgłoszeniowego.

Do formularza dołącza się listę poparcia dla projektu zgłoszonego w ramach puli:

a) wojewódzkiej – podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców województwa

łódzkiego

b) powiatowej – podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców powiatu, do którego puli

został zgłoszony projekt zadania.
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 za pośrednictwem operatora pocztowego 

na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,

 w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego,

 drogą elektroniczną poprzez przekazanie skanu 

formularza zgłoszenia wraz 

z załącznikami na adres: bo@lodzkie.pl 

O doręczeniu zgłoszenia w terminie decyduje 

data wpływu. 

Zadania można zgłaszać 
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Wypełnianie formularza

Na stronie www.bo.lodzkie.pl 

w zakładce ZGŁOŚ ZADANIE znajduje się link do Generatora, 

który ułatwi wypełnienie formularza zgłaszania projektów zadań do zrealizowania w ramach 

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO "ŁÓDZKIE NA PLUS" NA ROK 2021
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Ocena formalna

Ocena merytoryczna

Lista projektów zadań skierowanych do głosowania

Rozpatrzenie odwołań

Ostateczna lista projektów zadań skierowanych do głosowania

Weryfikacja projektów zadań
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Ocena formalna (1)

 Poprawność i kompletność wypełnienia formularza

(wypełnione prawidłowo wszystkie pola obowiązkowe

oraz dołączona poprawnie wypełniona lista poparcia).

 Spełnienie wymogów wynikających z Uchwały Sejmiku

Województwa Łódzkiego w sprawie budżetu

obywatelskiego.
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 Formularz zgłoszenia, który:

a) nie zawiera danych kontaktowych zgłaszającego, 

b) został złożony przed rozpoczęciem lub po upływie wyznaczonego terminu,

c) uwzględnia szacunkowy koszt realizacji projektu lub szacunkowy roczny koszt utrzymania 

odbiegający od wartości wskazanych w Uchwale pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacja o pozostawieniu projektu bez rozpatrzenia zostaje niezwłocznie przekazana zgłaszającemu. 

Ocena formalna (2)
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 Pracownicy urzędu mogą poprawić stwierdzone błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki

w formularzu za poinformowaniem zgłaszającego o naniesionych poprawkach, w tym skrócić

przekraczający limit wyrazów, tytuł lub opis zadania w przypadku niedokonania takiego

uzupełnienia przez zgłaszającego.

W przypadku niespełnienia wymogów formalnych, projektu zadania nie przekazuje

się do oceny merytorycznej.

Ocena formalna (3)
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 Zgłoszony projekt zadania musi pozostawać w zakresie działalności

województwa.

Czas realizacji projektu zadania nie może przekroczyć roku

budżetowego.

 Projekt nie może polegać na:

a) zorganizowaniu imprezy masowej,

b) realizacji wydarzenia cyklicznego,

c) sporządzeniu wyłącznie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

lub dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem 

inwestorskim.

Ocena merytoryczna (1)
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 Szacunkowy koszt realizacji projektu w ramach puli wojewódzkiej nie może być niższy

niż 100 000 zł ani wyższy niż 500 000 zł, a w ramach puli powiatowej nie może być

niższy niż 5 000 zł ani wyższy niż 40 000 zł.

 Szacunkowy roczny koszt utrzymania zadania nie może przekraczać 10% wartości

realizacji projektu.

Ocena merytoryczna (2)
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 Zadanie powiatowe musi dotyczyć przedsięwzięcia w istotnej części realizowanego

na terenie powiatu lub dla mieszkańców powiatu, do którego puli został zgłoszony.

 Właściwe komórki merytoryczne mogą zmienić koszty szacunkowe zgłoszonego projektu

za poinformowaniem zgłaszającego ten projekt o wprowadzonych zmianach, o ile koszty

te nie przekraczają limitów wskazanych w Uchwale.

Ocena merytoryczna (3)
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Odwołanie

Zespół ds. realizacji budżetu obywatelskiego:

 podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu zgłoszonych projektów do głosowania,

 podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Województwa wykazy zawierające
projekty dopuszczone i niedopuszczone do głosowania.

Zgłaszający projekt może złożyć odwołanie w terminie 7 dni od ogłoszenia wykazu.

W przypadku uwzględnienia odwołania przez Zarząd Województwa Łódzkiego zgłoszony projekt
zostaje dopisany do wykazu projektów dopuszczonych do głosowania.

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjmuje ostateczną listę zadań dopuszczonych do 
głosowania.



31

Głosowanie (1) 

Głosować można TYLKO RAZ w wyznaczonych 

punktach do głosowania, których wykaz podany 

będzie na www.bo.lodzkie.pl

Głosować można na jeden projekt wojewódzki 

oraz jeden projekt powiatowy. 

 Wyboru zadań do realizacji w ramach BO z puli 

wojewódzkiej dokonują  mieszkańcy 

Województwa, którzy ukończyli 18 lat. 

 Wyboru zadań do realizacji w ramach BO z puli 

powiatowej dokonują  mieszkańcy właściwego 

powiatu, którzy ukończyli 18 lat.

Wyboru zadań

Głosować 
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Do realizacji przyjęte zostaną te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów.

 Jeżeli środki na realizację kolejnego projektu z listy w ramach puli nie będą wystarczające,

uwzględniony zostanie pierwszy z następnych projektów na liście w danej puli, którego koszt nie

spowoduje przekroczenia dostępnych środków w ramach tej puli.

 Jeżeli dwa lub więcej projektów w danej puli otrzyma tę samą liczbę głosów, która decyduje

o przyjęciu do realizacji, ale pozostała do rozdysponowania kwota w tej puli nie pozwala na

przyjęcie do realizacji wszystkich z nich, o ich kolejności na liście decyduje publiczne losowanie,

przeprowadzane przez Marszałka Województwa lub osobę przez niego upoważnioną.

Głosowanie (2) 
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 Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych projektów będzie pozostawać ze sobą

w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowaniu podlega projekt, który zdobył

najwięcej głosów.

 W przypadku, gdy suma szacunkowych kosztów realizacji projektów zgłoszonych do danej puli

nie wyczerpuje łącznej kwoty środków przeznaczonych na daną pulę, głosowania dla tej puli

nie przeprowadza się.

 W przypadku niewykorzystania kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań

w ramach budżetu obywatelskiego w danej puli, Zarząd Województwa może podjąć decyzję

w sprawie przesunięcia tych środków do wykorzystania w innych pulach.

Głosowanie (3) 
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Realizacja

Zwycięskie zadania staną się zadaniami województwa i będą realizowane przez województwo 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Realizacja zadań będzie miała miejsce 

w 2021 roku
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Pamiętaj!

Na stronie www.bo.lodzkie.pl znajduje się wiele 

przydatnych informacji, w tym lista przykładowych 

zadań województwa oraz kontakty do pracowników

poszczególnych departamentów i jednostek 

organizacyjnych, którzy chętnie pomogą w 

rozstrzygnięciu czy Twój pomysł należy do kompetencji 

województwa i może zostać zgłoszony w ramach 

Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” 2021.
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Dziękujemy za uwagę

Kancelaria Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego


