
Drodzy mieszkańcy Teofilowa !!! 

 

Zgłosiłem trzy projekty do budżetu obywatelskiego, które zostały przyjęte  

i dopuszczone do głosowania. 
Jeśli uważacie, że możemy zmienić nasze osiedle zagłosujcie, nie bądźcie bierni. Wasze rodziny również mogą 

głosować pomimo, że nie mieszkają na Teofilowie. 

 

Kiedy będzie głosowanie na projekty do ŁBO i kto może brać w nim udział?  

Wyboru projektów spośród tych, które zostały zgłoszone do ŁBO, dokonuje się na karcie do głosowania: 

• w wersji papierowej od 6 listopada 2020 r. (od godz. 8:00) do 16 listopada 2020 r.  

(do godz. 16:00) i odbywa się w godzinach podanych w informacji o lokalizacji punktów do głosowania albo 

• przez internet od 6 listopada 2020 r. (od godz. 0:00) do 30 listopada 2020 r. (do godz. 24:00). 

Do 30 grudnia  2020 roku nastąpi ogłoszenie wyników głosowania.  

 

Czy można głosować na projekty tylko w osiedlu, w którym deklaruje się swoje zamieszkanie?  

Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować na maksymalnie pięć projektów z dwóch dowolnie wybranych przez 

siebie osiedli bez względu na adres zamieszkania. 

 

Jak będzie przebiegało głosowanie internetowe?  

Mieszkańcy będą mogli wypełnić karty interaktywne do głosowania dostępne w aplikacji na stronie internetowej 

www.lodz.pl/bo. 

 

Czy kartę do głosowania będzie można pobrać ze strony internetowej?  

Tak.  

 

Jak zagłosować na projekty do ŁBO?  

▪ Do głosowania tradycyjnego będzie wykorzystywana papierowa karta do głosowania. Będzie ona dostępna do 

pobrania ze strony internetowej lodz.pl/bo, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi 

(http://bip.uml.lodz.pl/) oraz  

w punktach do głosowania od 6 listopada 2020 r. (od godz. 8:00) do 16 listopada 2020 r. (do godz. 16:00) w 

godzinach pracy tych punktów. 

▪ Do oddania głosu przez internet niezbędne będzie podanie kodu weryfikacyjnego przesłanego bezpłatnie SMS-

em na podany przez głosującego numer telefonu komórkowego. Na każdy numer przysługuje do 5 kodów do 

głosowania na projekty osiedlowe i do 5 kodów na projekty ponadosiedlowe. 

▪ Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować:  

o tylko raz na projekty osiedlowe wybierając maksymalnie pięć projektów z dwóch dowolnie wybranych 

osiedli, 

o tylko raz na projekty ponadosiedlowe wybierając maksymalnie pięć projektów ponadosiedlowych. 

Zestawienie projektów zgłoszonych przeze mnie do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020/2021 dopuszczonych do 

głosowania. 

 
Numer projektu Nazwa projektu 

 

B088TW 

Zielone przystanki na oś. Teofilów-Wielkopolska. 

 

B089TW 

ODNOWA TEOFILOWA: Modernizacja ulicy Łanowej - zielone miejsca postojowe. 

 

 

B090TW 

Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych Teofilów-Wielkopolska. 

Liczę na Wasze zaangażowanie w głosowaniu. 

Liczę, że zmienimy na lepsze nasze osiedle. 

Dziękuję za oddane głosy. 

http://www.lodz.pl/bo
http://bip.uml.lodz.pl/

