
ZARZL\DZENIE Nr 814-2 NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia ?P s-tj an U~ 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotycz~cych 
projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreslenia wymagan, 

jakie powinien spelniac projekt L6dzkiego Budzetu Obywatelskiego. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzetdzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), § 7 ust. 2, § 9 i § 13 ust. 7 
Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowietcego zaletcznik do obwieszczenia Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego 
Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowietcego zaletcznik do uchwaly Nr LXIV/1357113 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego 
Regulaminu Konsultacji Spolecznych (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3478) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Zarzetdzam przeprowadzenie z mieszkancami Miasta Lodzi konsultacji 
spolecznych, zwanych dalej konsultacjami, w terminie okreslonym w ogloszeniu w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji spolecznych, kt6re stano wi zaletcznik Nr 1 do niniejszego 
zarzetdzenia. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie 
okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac projekt L6dzkiego Budzetu Obywatelskiego, 
stanowietcy zaletcznik Nr 2 do niniejszego zarzetdzenia. 

3. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkanc6w miasta Lodzi 
dotyczetcych projektu uchwaly, 0 kt6rej mowa w ust. 2, kt6re umozliwiet okreslenie wymagan, 
jakie powinien spelniac projekt L6dzkiego Budzetu Obywatelskiego. 

§ 2. Wykonanie zarzetdzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Partycypacji 
Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 3. N adz6r nad wykonaniem zarzetdzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu 
Polityki Spolecznej Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarzetdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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OGLOSZENIE 

Zahlcznik Nr 1 
do zarzGldzenia Nr 3142 /V II I12 0 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia SO sI~VLnflAJ 2020 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza przeprowadzenie konsultacji spolecznych dotycz~cych 

projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreslenia wymagan, jakie 
powinien spelniac projekt L6dzkiego Budzetu Obywatelskiego. 

§ 1. 1. Oglaszam przeprowadzenie w terminie od 6 lutego 2020 r. do 13 lutego 2020 r. 
konsultacji spolecznych z mieszkancami miasta Lodzi, kt6rych przedmiotem jest projekt 
uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac 
projekt L6dzkiego Budzetu Obywatelskiego, stanowiGlcy zalGlcznik Nr 2 
do zarzGldzenia. 

2. Celem konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreslenia 
wymagan, jakie powinien spelniac projekt L6dzkiego Budzetu Obywatelskiego jest zebranie 
propozycji i oplnn mieszkanc6w miasta Lodzi dotyczGlcych projektu uchwaly, 
kt6re umozliwiGl okreslenie okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac projekt L6dzkiego 
Budzetu Obywatelskiego. 

§ 2. 1. Formularze konsultacyjne wraz z projektem uchwaly, 0 kt6rej mowa w § 1 ust. 1 
bydGl dostypne od dnia 30 stycznia 2020 r.: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl); 
2) na stronie internetowej Urzydu Miasta Lodzi (www.lodz.pl); 
3) w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu 

Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 115, lewa oficyna, II piytro. 
2. Informacje, 0 kt6rych mowa w ust. 1 bydGl r6wniez: 

1) dostypne na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi; 
2) rozeslane do jednostek pomocniczych Miasta Lodzi - rad osiedli. 

§ 3. Konsultacje spoleczne dotyczGlce projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi 
w sprawie okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac projekt L6dzkiego Budzetu 
Obywatelskiego zostanGl przeprowadzone w formach: 
1) otwartego spotkania z mieszkancami z mozliwosciGl skladania propozycji i OPlrul 

do protokolu, kt6re odbydzie siy dnia 11 lutego 2020 r. w godz. od 17:00 do 19:00 
w Duzej Sali Obrad Rady Miejskiej w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104; 

2) zebrania propozycji i opinii na pismie, w tym drogGl elektronicznGl, na formularzu 
konsultacyjnym stanowiGlcym zalGlcznik do niniejszego Ogloszenia. 

§ 4. Zakres negocjowalny konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi 
w sprawie okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac projekt L6dzkiego Budzetu 
Obywatelskiego jest ograniczony do zapis6w projektu uchwaly. 

§ 5. Wypelnione formularze konsultacyjne nalezy przekazac: 
1) drogGl elektronicznGl na adres: sekretariat.bps@uml.lodz.pl; 
2) drogGl korespondencyjnGl na adres: Biuro ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie 

Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 115, 90-430 L6dz; 



3) bezposrednio w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie 
Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 115, II piytro lub w kancelarii 
g16wnej Urzydu Miasta Lodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obslugi 
Mieszkanc6w w Wydziale Zarz,!dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie 
Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 104. 

§ 6. Nie byd,! rozpatrywane propozycje i opinie: 
1) przekazane w innej formie niz na formularzu konsultacyjnym (za wyj'!tkiem propozycji 

i opinii zgloszonych podczas spotkan z mieszkancami); 
2) zlozone na formularzu konsultacyjnym z dat,! wplywu przed dniem 6 lute go 2020 r. alba 

po 13 lutego 2020 r. 

§ 7. W czasie trwania konsultacji czynne bydzie intemetowe forum dyskusyjne 
pod adresem htlp:llforum.samorzad.lodz.pl. 



Zal£l.cznik 
do Ogloszen ia 
Prezydenta Miasta Lodzi 

Formularz konsultacyjny 
projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreslenia wymagan, jakie 

powinien spelniac projekt L6dzkiego Budzetu Obywatelskiego. 

1. Jakie uwagi wnosi PanlPani do proponowanych przepis6w projektu uchwaly: 

Proponowane brzmienie Propozycja zmiany 
Lp. przepisu proponowanego brzmienia Uzasadnienie 

(paragraf, ustyp, punkt) przepisu 

1. 

2. 

3. 

2. lone propozycje i opinie dotycz~ce projektu uchwaly: 

Panstwa uwagi sq dla nas bardzo cenne. Dzirkujemy za udzial w konsultacjach, 
zaangazowanie oraz poswircony czas. 



UCHWALANR 

Zahtcznik Nr 2 
do zarzetdzenia Nr 31~~ NIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia YJ 5i~UTJ'~ 2020 r. 

DrukNr 
Projekt z dnia 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z dnia 2020 r. 

w sprawie okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac projekt 
Lodzkiego Budzetu Obywatelskiego. 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l.dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Okresla si~ wymag ani a, jakie powinien spelniac projekt L6dzkiego Budzetu 
Obywatelskiego, w brzmieniu stanowi'l.cym za1'l.cznik do uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Trac'l.moc uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi: 
1) Nr VI/199/19 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie okreslenia wymagan, jakie powinien 

spelniac projekt L6dzkiego Budzetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 1787); 

2) Nr VIIII276/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniaj'l.ca uchwal~ w sprawie okreslenia 
wymagan, jakie powinien spelniac projekt L6dzkiego Budzetu Obywatelskiego (Dz. Urz. 
Woj. L6dzkiego poz. 2646). 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Proj ektodawc'l.j est 
Prezydent Miasta Lodzi 

Przewodnicz~cy 

Rady Miejskiej w Lodzi 

Marcin GOLASZEWSKI 



Zahtcznik 
do uchwaly Nr 
Rady Miej skiej w Lodzi 
z dnia 2020 r. 

Wymagania, jakie powinien spelniac projekt L6dzkiego Budzetu Obywatelskiego 

Rozdziall. 
Definicje poj~c 

§ 1. Ilekroe w uchwale jest mowa 0: 

1) LBO - nalezy przez to rozumiee L6dzki Budzet Obywatelski b~detcy wydzielonet 
cz~sciet budzetu miasta Lodzi, kt6rego wysokose nie moze bye mniejsza niz 0,5% wydatk6w 
miasta Lodzi zawartych w ostatnim przedlozonym sprawozdaniu z wykonania budzetu; 

2) zasadach - nalezy przez to rozumiee wymagania, jakie powinien spelniae projekt 
L6dzkiego Budzetu Obywatelskiego; 

3) Liderze - nalezy przez to rozumiee mieszkancalmieszkancow miasta Lodzi, ktorzy 
zlozyli projekt do LBO; 

4) projekcie - nalezy przez to rozumiee pomysl na realizacj~ przedsi~wzi~cia 
w ramach LBO zlozony przez Lidera w trakcie naboru, na dedykowanym do tego celu 
formularzu, spelniaj~cy wymogi okreslone w zasadach, 

5) ogolnodostepnosci projektu - nalezy przez to rozumiee umozliwienie ogolowi 
mieszkancow, w szczegolnosci tych, ktorzy na co dzien nie korzystajet z oferty placowki lub 
instytucji, nieodplatn'l mozliwose korzystania z efektow realizacji projektu wybranego w 
ramachLBO; 

6) puli - nalezy przez to rozumiee wysokose srodk6w LBO na dany rok budzetowy 
z podzialem na projekty ponadosiedlowe i osiedlowe; 

7) osiedlu - nalezy przez to rozumiee obszar obejmuj'lcy jednostk~ pomocnicz'l miasta 
Lodzi; 

8) projekcie osiedlowym - nalezy przez to rozumiee projekt dotycz'lcy jednego 
osiedla; 

9) projekcie ponadosiedlowym - nalezy przez to rozumiee projekt 0 zasl~gu 

oddzialywania wykraczaj'lcym poza obszar jednego osiedla; 
10) Radzie Osiedla - nalezy przez to rozumiee organ uchwalodawczy osiedla; 
11) zarz'ldzeniu - nalezy przez to rozumiee zarz'ldzenie Prezydenta Miasta Lodzi 

oglaszaj'lce konsultacje spoleczne LBO; 
12) Prezydencie - nalezy przez to rozumiee Prezydenta Miasta Lodzi, 
13) Komitecie - nalezy przez to rozumiee Komitet Koordynacyjny ds. LBO powolany 

przez Prezydenta. 

Rozdzial2. 
Zasady ogolne 

§ 2. 1. W ramach LBO realizowane Set wyletcznie projekty, kt6rych przedmiot miesci 
si~ w katalogu zadan wlasnych gminy i ktore wybrane zostaly wedlug § 12 i § 13. 

2. W ramach LBO nie mog'l bye realizowane projekty: 
1) kt6rych realizacja nie spelnia kryterium legalnosci, celowosci i gospodarnosci; 



2) naruszajC\:ce prawa os6b trzecich, w szczeg6lnosci prawo wlasnosci i/lub prawa 
autorskie, dobra osobiste poprzez zamieszczenie w tytule danych osobowych w rozumieniu 
rozporzC\:dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (VE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiC\:zku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne 
rozporzC\:dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Vrz. VE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p6zn. zm.I), 
nazwy wlasne oraz zastrzezone znaki towarowe; 

3) naruszajC\:ce zasad~ uczciwej konkurencji, w tym wskazujC\:ce bezposrednio 
lub posrednio podmiot realizujC\:cy projekt lub tryb jego realizacji; 

4) sprzeczne z planami, strategiami, politykami i programami przyj~tymi przez miasto 
L6dz, 0 ile realizacja projekt6w prowadzilaby do kolizji z celami, zamierzeniami 
czy dzialaniami okreslonymi w tych dokumentach; 

5) dotyczC\:ce obszaru, na kt6rym gmina albo powiat nie moze zgodnie z prawem 
wydatkowac srodk6w publicznych; 

6) dotyczC\:ce opracowania samej dokumentacji, jesli nie jest ona cz~sciC\: skladowC\: 
projektu; 

7) kt6rych istotC\:jest wylC\:cznie dokonanie przez miasto L6dz czynnosci prawnej; 
8) kt6rych realizacjajest obiektywnie niemozliwa w trakcie jednego roku budzetowego; 
9) zakladajC\:ce wytworzenie infrastruktury na nieruchomosci, co do kt6rej Prezydent nie 

rna mozliwosci zlozenia oswiadczenia 0 dysponowaniu nieruchomosciC\: na cele budowlane 
lub poza obszarem miasta Lodzi; 

10) dotyczC\:ce dr6g, dla kt6rych zarzC\:dcC\: nie jest Prezydent; 
11) dotyczC\:ce w szczeg6lnosci realizacji stacji roweru miejskiego, zmian ukladu linii 

lokalnego transportu zbiorowego w miescie Lodzi, projekt6w badawczych, przeprowadzania 
sondazy, ankiet, konsultacji, badania opinii publicznej, budowy pomnik6w upami~tniajC\:cych 
osoby lub wydarzenia w przestrzeni miejskiej; 

12) kt6re generowalyby koszty eksploatacji niewsp61miemie wysokie w stosunku 
do wartosci projektu, tj. eksploatacja w CIGtgU dw6ch lat od wytworzenia projektu 
przekraczalyby 30% wartosci projektu; 

13) kt6re, w przypadku projekt6w inwestycyjnych realizowanych na terenie 
nieruchomosci, nie spelniajC\: kryterium og6lnodostepnosci; 

14) kt6rych koszty szacunkowe nie SC\: wi~ksze od kwoty 0,00 zllub przekraczajC\: pul~ 
i typ projektu w ramach LBO na dany rok budzetowy; 

15) kt6rych realizacja pozostawalaby w sprzecznosci z zasadami wsp61zycia 
spolecznego lub prowadzilaby do naruszenia dobrych obyczaj6w. 

§ 3. 1. Do LBO mozna zlozyc projekt ponadosiedlowy lub osiedlowy, z zastrzezeniem 
§ 4 ust. 1. 

2. Kazdy projekt musi wskazywac konkretnC\: lokalizacj~/konkretne lokalizacje. 
3. Lider wskazuje osiedle wlasciwe dla realizacji zglaszanego przez niego projektu. 
4. Maksymalna wartosc projektu ponadosiedlowego wynosi 2 000 000 z1. 
5. Pula srodk6w przeznaczonych na projekty ponadosiedlowe wynosi nie wi~cej niz 

40% wysokosci srodk6w LBO na dany rok budzetowy. 

1 Zmiana wymienionego rozporzC\:dzenia zostala ogloszona w Dz. Vrz. VE L 127 
z 23.05.2018, str. 2. 



6. Pule dla kazdego osiedla dzieli si~ zgodnie z nast~puj£tcym algorytmem: pula dla 
danego osiedla jest sum£t kwoty stalej czterysta tysi~cy zlotych i kwoty zmiennej b~d£tcej 
iloczynem liczby mieszkancow osiedla oraz kwoty przypadaj£tcej na jednego mieszkanca, 
przy czym pula jest zaokr~lana z dokladnosci£t do tysi£tca zlotych. Kwot~ przypadaj£tc£t na 
jednego mieszkanca oblicza si~ wedlug nast~puj£tcego wzoru: od kwoty przeznaczonej na 
projekty osiedlowe dla danej edycji LBO odejmuje si~ iloczyn kwoty stalej oraz liczby 
osiedli, a powstal£t roznic~ dzieli si~ przez l£tcZll£t liczb~ mieszkancow wszystkich osiedli 
i zaokr~la si~ do jednego zlotego. 

7. Liczba mieszkancow, 0 ktorej mowa w ust. 6 ustalana jest na koniec kwartalu 
kalendarzowego poprzedzaj£tcego ogloszenie konsultacji spolecznych LBO. 

§ 4. 1. Projekty dotycz£tce instytucji miejskich Gednostki o swiatowe , biblioteki, centra 
medyczne, do my kultury) oraz zlokalizowane na terenie parku im. lozefa Pilsudskiego, Lasu 
Lagiewnickiego lub obiektu rekreacyjnego "Arturowek" mog£t miee wyl£tcznie charakter 
ponadosiedlowy. 

2. Projekty, 0 ktorych mowa w ust. 1 musz£t na formularzu zgloszeniowym zawierae 
opini~ zarz£tdzaj£tcego dan£t nieruchomosci£t. 

§ 5. Zgloszone projekty powinny uwzgl~dniae - 0 ile to mozliwe - uniwersalne 
projektowanie, 0 ktorym mowa wart. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu 
dost~pnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696). 

Rozdzial3. 
Zglaszanie projektow 

§ 6. 1. Lider moze zlozye dowoln£t liczb~ projektow. 
2. Mieszkaniec moze poprzee dowoln£tliczb~ projektow. 
3. Lider w kazdym czasie, przed publikacj£t listy projektow, 0 ktorej mowa w § 10 

ust. 3, moze w porozumieniu z Liderem innego projektu podj£te decyzj~ 0 pol£tczeniu 
dowolnej ilosci projektow w jeden. Warunkiem pol£tczenia projektow jest wskazanie jednego 
Lidera pol£tczonych projektow. 

§ 7. 1. Lider sklada projekt wyl£tcznie na dedykowanym formularzu, ktorego wzor 
stanowi zal£tcznik Nr 1 do wymagan, jakie powinien spelniae projekt LBO. 

2. Lider sklada projekt w formie papierowej lub elektronicznej (wyl£tcznie w formacie 
PDF). 

3. Lider, skladaj£tc projekt, wybiera form~ kontaktu: telefoniczn£l. i/lub mailow£t. Dalszy 
kontakt z Liderem odbywa si~ w wybranej przez niego formie. 

4. Do projektu musi bye dol£tczona lista podpisow mieszkancow popieraj£tcych projekt, 
zawieraj£tca co najmniej jeden podpis mieszkanca, sporz£tdzona wedlug WZOru' ktory stano wi 
zal£tcznik Nr 2 do wymagan, jakie powinien spelniac projekt LBO. W przypadku zlozenia 
projektu w formie skanu dopuszcza si~ dol£tczenie skanu Ii sty. 

§ 8. 1. Projekty do LBO mozna skladae wyl£l.cznie w terminach okreslonych 
w zarz£tdzeniu. W przypadku wysylki w formie papierowej decyduje data stempla 
pocztowego. 

2. Zlozone formularze zamieszcza si~ na stronie intemetowej www.lodz.pllbo. 



Rozdzial4. 
Ocena projekt6w 

§ 9. 1. Ocen~ projektow przeprowadza Prezydent. 
2. Projekty Set oceniane pod wzgl~dem: 
1) formalnym; 
2) zgodnosci z prawem; 
3) adekwatnosci pelnego szacunkowego kosztu realizacji zaproponowanego 

przez Lidera oraz typu projektu; 
4) wykonalnosci technicznej. 
3. W przypadku zlozenia formularza z brakami formalnymi lub bez doletczonej listy 

podpisow mieszkancow, Lider jest zobowietzany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni 
od wezwania. Niezastosowanie si~ do wezwania skutkuje brakiem dalszego procedowania 
projektu. 

4. W przypadku stwierdzenia, w toku oceny, ze koszty realizacji projektu Set przez 
Lidera niedoszacowane, Prezydent przedstawia wlasny szacunek kosztow realizacji projektu 
uwzgl~dniajetcy w szczegolnosci wyniki uprzednio przeprowadzanych post~powan 

o udzielenie zamowienia publicznego, dotyczetcych przedsi~wzi~c zblizonych przedmiotowo 
i zakresowo do zgloszonego projektu. Do kosztow realizacji projektu wlicza si~ takZe 
wszelkie koszty nierozerwalnie zwietzane z jego realizacjet, na przyklad koszt sporzetdzenia 
dokumentacj i. 

5. Podczas przeprowadzania oceny mozna wyst~powac do wlasciwych podmiotow i 
organow 0 zaopiniowanie projektu. W szczegolnosci dotyczy to sytuacji, gdy realizacja 
projektu wymagac b~dzie uzyskania stosownych zgod lub pozwolen administracyjno
prawnych. 

6.0cena zawiera syntetyczne podsumowanie przeprowadzonych w jej toku ustalen. 
Moze ono zawierac wskazanie koniecznych modyfikacji projektu, w tym pod wzgl~dem 
kosztow realizacji, oraz stosowne rekomendacje. 

7. W przypadku wystqpienia koniecznosci dokonania zmian w projekcie, Lider jest 
informowany 0 tej okolicznosci, i w terminie 7 dni moze zlozyc oswiadczenie 0 wyrazeniu 
lub niewyrazeniu zgody na dokonanie zmian. Niewyrazenie zgody powoduje procedowanie 
projektu w jego dotychczasowej formie. Nie jest wymagana zgoda Lidera na zweryfikowane 
koszty szacunkowe proj ektu. 

8. W trakcie oceny nie moma dokonywac istotnych zmian zakresu projektu, a zmiana 
lokalizacji moze nastqpic jedynie na najblizszetmozliwet w stosunku do pierwotnej. 

9. Zmiany w projekcie uwzgl~dnione Set w karcie zmian projektu. 

§ 10. 1. Pierwszy etap oceny projektow rozpoczyna si~ od dnia zlozenia projektu, 
a konczy si~ opublikowaniem listy projektow, 0 ktorej mowa w ust. 3. 

2. W pierwszym etapie oceny, Rady Osiedli moget wyrazic opinie dotyczetce projektow 
zlozonych na obszarze, dla ktorych Set wlasciwe. Opinie te Set publikowane na stronie 
intemetowej www.lodz.pl/bo. 

3. Po zakonczeniu pierwszego etapu oceny, list~ projektow wraz z wynikami oceny 
Prezydent publikuje na stronie intemetowej www.lodz.pl/bo. po czym rozpoczyna si~ drugi 
etap oceny projektow przez Komisj~ Rady Miejskiej w Lodzi wlasciwet dla spraw konsultacji 
spolecznych budzetu obywatelskiego. 

4. Wyniki pierwszego i drugiego etapu oceny projektow wraz z opiniami wydanymi 
przez Rady Osiedli w pierwszym etapie oceny, przekazywane Set do Komitetu, ktory na 
podstawie przedstawionych ocen wydaje decyzj~ 0 dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu 
poszczegolnych projektow pod glosowanie. 



5. Po zakonczeniu prac przez Komitet, Prezydent publikuje na stronie intemetowej 
www.lodz.pllbo list~ projektow wraz z wynikami pierwszego i drugiego etapu oceny, 
opiniami Rad Osiedli oraz decyzj'\:.Komitetu. 

Rozdzial5. 
Tryb odwolawczy 

§ 11. W przypadku niedopuszczenia projektu pod glosowanie, Lider moze w terminie 7 
dni od dnia publikacji listy projektow, 0 ktorej mowa w § 10 ust. 5, zlozyc umotywowane 
odwolanie do Prezydenta. 

2. Prezydent rozpatruje odwolania bez zb~dnej zwloki. 
3. Najpozniej po uplywie 3 dni od rozpatrzenia ostatniego odwolania, na stronie 

internetowej www.lodz.pllbo publikowana jest ostateczna lista projektow, ktore b~d'\:. poddane 
pod glosowanie w danej edycji LBO. 

Rozdzial6. 
Glosowanie 

§ 12. 1. Glosowanie przeprowadza Prezydent w celu wyboru projektow przeznaczonych 
do realizacji. 

2. Glosowanie rozpoczyna si~ cztemastego dnia od dnia opublikowania ostatecznej listy 
projektow, 0 ktorej mowa w § 11 ust. 3 i trwa minimum 14 dni. 

3. Prawo glosu rna kazdy mieszkaniec miasta Lodzi. 
4. Mieszkancy mog'\:. glosowac na wybrane przez siebie projekty bezposrednio: 
1) w formie elektronicznej na stronie intemetowej www.lodz.pllbo; 
2) w zorganizowanych na terenie miasta punktach do glosowania, na przeznaczonym 

do tego celu formularzu okreslonym w zarz'\:.dzeniu. 
5. Formularze papierowe S'\:. wydawane mieszkancom w punktach do glosowania lub 

mozliwe do pobrania ze strony intemetowej www.lodz.pllbo. 
6. Kazdemu mieszkancowi przysluguje jeden glos, w ramach ktorego moze 

na formularzu do glosowania oznaczyc maksymalnie pi~c projektow z dwoch dowolnie 
wybranych osiedli oraz jeden glos, w ramach ktorego moze na formularzu do glosowania 
oznaczyc maksymalnie pi~c projektow ponadosiedlowych. 

7. Glosowanie papierowe moze odbyc si~ wyl'\:.cznie poprzez wypelnienie formularza, 
o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2. 

8. W przypadku stwierdzenia wielokrotnego glosowania przez jednego mieszkanca, 
wszystkie oddane przez niego glosy uznaje si~ za niewazne. 

9. Prezydent podaje wyniki glosowania do publicznej wiadomosci po podliczeniu 
glosow i ocenie ich waznosci, nie pozniej niz 30 dni od zakonczenia glosowania. 

10. Podanie wynikow glosowania do publicznej wiadomosci nast~puje poprzez 
ich publikacj~ na stronie intemetowej www.lodz.pllbo oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urz~du Miasta Lodzi. 



Rozdzial7. 
U stalanie wynik6w 

§ 13. 1. Za wybrane uznaje si~ projekty, ktore uzyskaly najwi~ksz'l liczb~ glosow, 
do wyczerpania puli w ramach kazdego z osiedli, jednak nie mniej niz 50 waznych glosow 
oraz ktore uzyskaly najwi~ksz'lliczb~ glosow, do wyczerpania puli ponadosiedlowej, jednak 
nie mniej niz 100 waznych glosow. 

2. W przypadku dwoch lub wi~cej projektow wybranych w wyniku glosowania, ktorych 
zakres koliduje ze sob'!., do realizacji kierowany jest projekt, ktory uzyskal wi~ksz'l liczb~ 
glosow, w przypadku projektow dotycz'lcych nieruchomosci do realizacji przechodzi tylko 
jeden projekt, ktory uzyskal najwi~ksz'lliczb~ glosow, przy czym pierwszenstwo rna projekt 
osiedlowy. 

3.1ezeli dwa lub wi~cej projektow uzyska t~ sam'l liczb~ glosow, a srodki w puli 
nie S'l wystarczaj'lce, do realizacji kierowane S'l projekty wylonione w drodze losowania. 
Losowanie przeprowadza Prezydent. 

4.1ezeli w danej puli pozostan'l niewykorzystane srodki, ktore okaz'l si~ jednak 
niewystarczaj'lce do realizacji kolejnego projektu wedlug oddanej liczby glosow, srodki te 
Prezydent przeznacza na projekty b~d'lce w realizacji w ramach LBO. 



Zahtcznik Nr 1 do Wymagan, 
jakie powinien spelniac projekt 
L6dzkiego Budzetu Obywate1skiego 

I:"c) I tODZKI 

. ~, ~~~~lTELSKI 
FORMULARZ ZGLOSiENIOWY 
PROJEKTU DO ZREALIZOWANIA W RAMACH . 
LODZKIEGOB\JDZETU OBYw ATELS'KlEGO _ .ilL /,' . 

7' » ;!:;~7" ' 
~u~er identyfiUa~yjny projektu, tzw. ID fUJ",;;'p,ruil1 

>; BiurQ as. Partycypacji Spolecznej , 
!-lv Departamencie Polityki Spokcznej Urz~du Miasta lodzi) 
.x-:-~~1--_ ~~_~, __________ ---, 

Numer ewidencyjny d£!aUd: (wypelnienie, p~niis~egopolaniejest obowjqzkQfJ~)" . 

(w przypadku niewpisania, jego nazw~ uzupelnia Biuro ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej Urz~du 
Miasta Lodzi) 

ELEMENTY SKLADOWE PROJEKTU 
KOSZTY SZACUNKOWE 

BRUTTO 

1. zl 

2. zl 

3. zl 

4. zl 

5. zl 

L1\CZNIE: zl 

2 Za calosc projektu umieszczonego na stronie intemetowej www.lodz.pllho odpowiada Lider, Prezydent Miasta 
Lodzi moze go modyfikowac wyhtcznie z przyczyn technicznych lub gdy opis projektu nie odpowiada jego 
zakresowi. 
3 Do koszt6w szacunkowych realizacji projektu wlicza si~ takZe wszelkie koszty nierozerwalnie zwi~zane z jego 
realizacj~jak np. koszt dokumentacji. 



I a) ..... . 
b) ..... . 
c) ..... . 
d) ..... . 

Oswiadczam, ze do udost~pnionych przeze mnie, na rzecz miasta Lodzi, material6w w postaci: 
a) ..... . 
b) ..... . 
c) ..... . 
d) ..... . 
zwanych dalej "Materialami", posiadam prawa pozwalajetce na ich udost~pnienie osobom trzecim 
celem publikacji na stronie internetowej www.1odz.pl/bo. Publikacja Material6w na stronie 
internetowej www.lodz.pllbo nie b~dzie naruszala praw os6b trzecich, w tym m.in. autorskich praw 
majettkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku. Wyrazam zgod~ na nieodplatne 
wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikacj~ Material6w w celu publikacji na stronie 
internetowej www.lodz.pl/bo. 
W przypadku wystqpienia os6b trzecich przeciwko miastu L6dz lub innym podmiotom 
zaangazowanym w prowadzenie strony www.lodz.pllbo z jakimikolwiek roszczeniami, z tytulu 
naruszenia praw osobistych lub majettkowych, w zwi~zku z publikacjet Material6w na stronie 
internetowej www.lodz.pllbo zobowietzuj~ si~ do zaspokojenia tych roszczen, oraz pokrycia 
wszelkich koszt6w, Jakie w zwi~zku z tym wyst~ieniem miasto L6dz lub inny podmiot 
zaan azowany w rowadzenie strony internetowej www.Jodz.pl/bo oniosly. 

4 Calkowita wielkosc zal'lcznik6w (format PDF, DOC, PNG lub JPG) nie moze przekraczac 10MB. Zal'lczaj'lc 
do projektu materialy graficzne zawieraj'lce dane osobowe, naleZy dokonac ich anonimizacji. W przeciwnym 
wypadku zal'lczniki nie mog'l zostac opublikowane na stronie intemetowej www.lodz.pl/bo. 



UW AGA: PROSIMY 0 WYDRUKOW AN IE TEJ STRONY OSOBNO 

K1auzula informacyjna dotycz~ca przetwarzania danych osobowych w zwi~zku z realizacj~ 
L6dzkiego Budietu Obywatelskiego 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi. 
2. Dane przetwarzane S(l w celu realizacji czynnosci urz~dowych. 
3. Macie Pailstwo prawo do dost~pu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usuni~cia 

danych, wniesienia sprzeciwu i cofni~cia wyrazonej zgody, na zasadach okreslonych w rozporz(ldzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob 
fizycznych w zwi(lzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz(ldzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z poin. zm.). 

4. Klauzula informacyjnajest dost~pna na stronie www.bip.uml.lodz.pl, a takZe na stronie www.lodz.pllbo . 

OSWIADCZAM, ZE JESTEM MIESZKANCEM MIASTA LODZI 



Zahtcznik Nr 2 do Wymagan, jakie 
powinien spelniac projekt L6dzkiego 
Budzetu Obywatelskiego 

LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU 
LODZKIEGO BUDZETU OBYWATELSKIEGO _1_ 

Poparcie ww. projektu oznacza takZe zgod~ na ewentualne modyfikacje powstale w wyniku procesu analizy projektu 
albo wycofanie niniejszego projektu przez Lidera lub Lider6w. 

2 

Klauzula informacyjna dotycz~ca przetwarzania danych osobowych w zwi~zku z realizacj~ 
L6dzkiego Budietu Obywatelskiego 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi. 
2. Dane przetwarzane Set w celu realizacji czynnosci urz~dowych. 
3. Macie Panstwo prawo do dost~pu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usuni~cia 

danych, wniesienia sprzeciwu i cofnj~cia wyrazonej zgody, na zasadach okreslonych w rozporzetdzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b 
fizycznych w zwietzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzetdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. DE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z p6in. zm.). 

4. Klauzula informacyjnajest dost~pna na stronie www.bip.uml.1odz.pl, a takze na stronie www.lodz.pllbo . 



U zasadnienie 

Projekt uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zasad L6dzkiego Budzetu 
Obywatelskiego jako szczeg6lnej formy konsultacji spolecznych wynika z koniecznosci 
dostosowania przepis6w dotycz'l-cych procedury budzetu obywatelskiego do ustawy 
z 11 stycznia 2018 r. 0 zmianie niekt6rych ustaw w celu zwit(kszenia udzialu obywateli 
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niekt6rych organ6w publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 130). Jest r6wniez wynikiem przeprowadzonej ewaluacji poprzedniej 
edycji, co spowodowalo koniecznosc zmian zasad L6dzkiego Budzetu Obywatelskiego. 

Konsultacje spolecznej projektu uchwaly odbyly sit( od 6 do 13 lutego 2020 roku. 


