


Głosowanie

Wyboru zadań do realizacji może dokonać każdy mieszkaniec  
województwa (również osoby niepełnoletnie, za zgodą rodzica lub 
prawnego opiekuna), na drodze głosowania.

Głosowanie odbędzie się w październiku 2018 roku

papierowo od 1 do 22 października

elektronicznie od 1 do 31 października



Głosowanie

Listownie

poprzez przesłanie 
karty do głosowania 
pocztą na adres Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Łódzkiego 
z dopiskiem „Budżet 
Obywatelski –
GŁOSOWANIE”

Uwaga! Liczy się data wpływu 
do Urzędu

.

Osobiście

poprzez złożenie karty 
do głosowania w 
wyznaczonych 
punktach – lista 
wyznaczonych 
punktów dostępna 
będzie na stronie
www.bo.lodzkie.pl

Elektronicznie

poprzez stronę 
internetową 
Województwa 
Łódzkiego 
www.bo.lodzkie.pl

Platforma będzie dostępna 
od 1 października br.



Głosowanie

W głosowaniu na Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 
na 2018 rok wzięło udział 102 062 mieszkańców województwa łódzkiego

do urn wrzucono 67 353 kart (65,99%)

pocztą przesłano 895 kart (0,88%)

internetowo oddano 33 814 głosów (33,13%)



Głosowanie

Głosować można na maksymalnie 3 zadania 
z dowolnego subregionu (mogą to 
być zadania z różnych subregionów)

oraz 1 zadanie wojewódzkie



Głosowanie

Oddając głos na propozycję zadania wojewódzkiego
przyznajemy mu zawsze 1 punkt.

W karcie do głosowania możemy wskazać od 1 do 3
projektów zadań subregionalnych, przyznając im:

3 punkty – na projekt popierany najbardziej
2 punkty – na projekt popierany umiarkowanie
1 punkt – na projekt popierany najmniej



Głosowanie

Po zakończeniu głosowania przez mieszkańców województwa łódzkiego,
komisja powołana przez Zarząd Województwa Łódzkiego obliczy, ile
punktów uzyskały poszczególne zadania. W efekcie powstanie lista
zadań uporządkowanych według liczby punktów, które uzyskały –
w kolejności malejącej, czyli od największej do najmniejszej liczby
punktów.

W trakcie I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego
mieszkańcy województwa łódzkiego przyznali łącznie 353 391 punktów.

Pięć propozycji otrzymało ponad 10 tys. punktów.

Najwięcej (14 838 punktów) otrzymało zadanie z subregionu wschodniego
pn. Promocja województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturą i historią
w gminie Poświętne i nie tylko.



Głosowanie

Na naszej stronie www.bo.lodzkie.pl znajdą Państwo: 

 wzór karty do głosowania, 

 listę zadań dopuszczonych do głosowania wraz kodami                         
zadań, 

 listę wyznaczonych punktów do głosowania.



Należy 
zagłosować na 

co najmniej 
1 zadanie

Podanie 
adresu 

mailowego 
jest 

dobrowolne

Zapis musi 
być 

czytelny!

W miejscu przeznaczonym do 
wpisania kodów zadań nie 

mogą pojawić się skreślenia, 
poprawki, dopiski! Zapis 
numeru kodu musi być 

jednoznaczny i czytelny!



W przypadku osób niepełnoletnich zawsze
wymagana jest pisemna zgoda rodzica/ opiekuna 
prawnego na karcie do głosowania!



Głosowanie

Każde zadanie ma przypisany kod zadania składający się 
z 3 cyfr.

Kody zadań wojewódzkich rozpoczynają się od cyfry 0
(w karcie do głosowania uwzględniono pola do wpisania dwóch ostatnich cyfr kodu, np. 87)

Kody zadań subregionalnych rozpoczynają się od:

1 – subregion północny – obejmujący powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, zgierski

2 – subregion wschodni – obejmujący miasto Skierniewice oraz powiaty: brzeziński, 

łódzki wschodni, opoczyński, rawski, skierniewicki, tomaszowski

3 – subregion południowy – obejmujący miasto Piotrków Trybunalski oraz powiaty: 

bełchatowski, piotrkowski, radomszczański

4 – subregion zachodni – obejmujący powiaty: łaski, pabianicki, pajęczański, 

poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski

5 – subregion miasta Łodzi



Głosowanie

Głos uznaje się za nieważny, gdy:

 oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem;

 karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu 

przeznaczonym do zakreślenia wpisania kodów zadań;

 karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania;

 karta do głosowania zawiera wskazanie więcej niż jednego zadania 

wojewódzkiego lub więcej niż trzech zadań subregionalnych;

 jest jednym z wielu głosów oddanych przez tę samą osobę;

 oddany został przed 1 października 2018 r. lub po 31 października 2018 r.;

 oddany został przez osobę niepełnoletnią bez zgody rodzica lub opiekuna 

prawnego.



Głosowanie

Spośród 102 062 głosów oddanych przez mieszkańców województwa
łódzkiego, w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu
Województwa Łódzkiego 12 022 głosy zweryfikowano jako
nieważne m.in. z powodu:

 nieprawidłowego zagłosowania, np. wyboru zadań z różnych
subregionów (co było niedozwolone w 1 edycji BO SWŁ),

 wielokrotnego oddania głosu,

 niewypełnienia wszystkich wymaganych pól w karcie do
głosowania np. braku wpisania numeru identyfikacyjnego, powiatu
zamieszkania, oznaczenia subregionu na karcie do głosowania,

 braku zgody na przetwarzanie danych osobowych.



Głosowanie

Po oddaniu głosu drogą elektroniczną głosujący zostanie 
poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże nam 
w poznaniu jego opinii o procesie głosowania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego.

Osoby, które podczas głosowania pozostawią swój adres 
e-mail, otrzymają link do ankiety, która pomoże nam w 
poznaniu jego opinii o inicjatywie Budżetu Obywatelskiego 
Samorządu Województwa Łódzkiego oraz udoskonalaniu 
przedsięwzięcia w ramach kolejnych edycji!





Dziękujemy za uwagę
Katarzyna Moroz-Gołacka

Katarzyna Bednarek-Mogińska

Barbara Orłowska

Wydział Społeczeństwa Obywatelskiego
bo@lodzkie.pl
42 663 33 48
42 663 36 33
42 663 97 23


