
Jak głosować przez Internet na wybrane przez nas projekty? 

Możemy zagłosować tylko raz na 5 projektów osiedlowych (tylko na projekty z 2 osiedli – nie więcej!) 
oraz 5 projektów ponadosiedlowych. Głosują wszyscy mieszkańcy Łodzi w tym dzieci.  
 
Ważny głos możemy oddać tylko raz albo przez Internet, albo w formie papierowej!  
 
Głosowanie internetowe jest możliwe od godziny 00:00 w dniu 6 listopada 2020 r. do godziny 24:00 w dniu 30 listopada 
2020r. 
 
Aby zagłosować przez Internet wchodzimy na stronę: www.budzetobywatelski.uml.lodz.pl.  
Klikamy „PRZEJDŹ DO GŁOSOWANIA”. Na dole strony wybieramy, na które projekty najpierw będziemy głosować. 
Wybierzmy jako pierwsze projekty PONADOSIEDLOWE.  

Wybieramy z listy dostępnych projektów Nasz projekt L081 oraz projekty naszych Przyjaciół  

L041, L123, L168, L208, zaznaczając kwadracik po lewej stronie projektu. Wybrany projekt podświetli się na 

zielono. Zaznaczamy na liście wszystkie 5 projektów tak aby każdy został podświetlony na zielono.   
Po zaznaczeniu wszystkich projektów przechodzimy na dół strony, aby uzupełnić dane głosującego. Uzupełniamy dane 
pamiętając, że miasto zamieszkania to koniecznie ŁÓDŹ. Wpisujemy numer PESEL oraz numer telefonu (na ten numer 
zostanie wysłany kod weryfikacyjny potrzebny do zatwierdzenia głosu). Poniżej zaznaczamy, w kwadracikach po lewej 
stronie, oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulami informacyjnymi. Po zaznaczeniu treść zmienia kolor na zielony. 
Wybór potwierdzamy klikając w niebieski prostokąt na dole stronu „POTWIERDZAM WYBÓR”. 
Automatycznie przechodzimy do kolejnej strony, gdzie wymienione są projekty, na które chcemy oddać głos oraz nasze 
dane osobowe.  
Na środku strony klikamy „POTWIERDZAM I WYSYŁAM MOJE DANE”.  
Po kliknięciu przychodzi na podany numer telefonu kod, który należy wpisać w rubrykę SMS KOD (numer 1).  
Wpisujemy kod i klikamy „WYSYŁAM KOD I POTWIERDZAM ODDANIE SWOICH GŁOSÓW”.  
Po kliknięciu na wskazane pole pojawia się informacja, że nasz głos został zarejestrowany.  
Następnie pojawia się informacja „ODDAJ GŁOS NA ZADANIE OSIEDLOWE”. Klikamy na to pole.  
Przechodzimy do wyboru projektów osiedlowych. Przypominam, że możemy głosować tylko na dwa osiedla, w sumie 
5 projektów.  
Wybieramy projekty naszych przyjaciół oraz możemy dobrać jeszcze projekty w obrębie osiedli Katedralna (KA) oraz 
Teofilów-Wielkopolska (TW).  
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Aby wybrać projekt należy zaznaczyć kwadracik po lewej stronie projektu, tak aby nazwa projektu zmieniła kolor na 
zielony. Po dokonaniu wyboru maksymalnie 5 projektów z 2 osiedli przechodzimy na dół strony, gdzie ponownie 
musimy uzupełnić dane oraz podać numer telefonu, na który zostanie wysłany kod sms do potwierdzenia oddania 
głosu.  
Poniżej zaznaczamy kwadraciki o zapoznaniu się z klauzulami informacyjnymi i przechodzimy na dół strony. Klikamy 

„POTWIERDZAM WYBÓR”.  

Automatycznie zostaniemy przeniesieni na kolejną stronę, gdzie klikamy „POTWIERDZAM, WYSYŁAM MOJE DANE”. 

Pojawia się pole, gdzie należy wprowadzić otrzymany kod na podany numer telefonu.  

W rubryce SMS KOD (numer 1) wpisujemy otrzymany kod. 

Klikamy „WYSYŁAM KOD I POTWIERDZAM ODDANIE SWOICH GŁOSÓW” 

 

Na tym kończy się nasze głosowanie.  

Dziękujemy za Wasze głosy.  

http://www.budzetobywatelski.uml.lodz.pl/

