
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 nt. zgłaszanego projektu. Opinia powinna być 

pozytywna lub negatywna i zawierać uzasadnienie). 

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)

TAK NIE

Uzasadnienie



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 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


