
Druk Nr 2 F/LhQ,f E 
Projekt z dnia U st+ ua Lo&r- 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z dnia 2016 r. 

w sprawie przyjecia ,,Wieloletniego Programu wsp6lpracy Miasta Lodzi z organizacjami 
pozanqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o dzia1alnoSci poiytku publicznego i o wolontariacie, 
na lata 2016-2018". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 5a ust. 2 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici pozytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 399, Rada Miejska w Eodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

8 1. Przyjmuje siq ,,Wieloletni Program wspolpracy Miasta Eodzi z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podrniotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie, na lata 20 16-20 18", stanowiqcy 
zalqczni k do uchwaly . 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Eodzi. 

8 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodnicz4cy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Eodzi 

D Y R E K T O R  
Depanamentu K o r n i ~ n ~ k a c ~ ~  Spotecznej 



Zalqcmik 
do uchwaly Nr 
Rady Miej skiej w Eodzi 
z dnia 2016 r. 

WIELOLETNI PROGRAM WSPOLPRACY MrASTA LODZI 
Z ORGANIZACJAMI POZARZqDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 

0 KTORYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. 
0 DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I 0 WOLONTARIACIE, 

NA LATA 2016-2018 



Rozdziat 1 
Postanowienia og6lne 

5 1 IlekroC w niniejszym Programie jest mowa o: 
1) Prezydencie - nalezy przez to rozumied Prezydenta Miasta Lodzi; 
2) MieScie - nalezy przez to rozumieC Miasto L6di; 
3) Urzqdzie - nalezy przez to rozumieC Urzqd Miasta Lodzi; 
4) Pelnomocniku - nalezy przez to rozumied Pelnomocnika Prezydenta Miasta Lodzi 

ds. Wspolpracy z Organizacjami Pozarzqdowymi; 
5) komorkach organizacyjnych - nalezy przez to rozumieC wydzialy (rownorzqdne komorki 

organizacyjne o innej nazwie) Urzqdu i miejskie jednostki organizacyjne; 
6) ustawie - nalezy przez to rozumieC ustawq z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnogci 

pozytku publicznego i o wolontariacie; 
7) organizacjach pozarzqdowych - nalezy przez to rozumieC organizacje pozarzqdowe 

o ktbrych mowa w art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o ktbrych mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy; 

8) podmiotach ekonomii spolecznej - nalezy przez to rozumied podmioty wskazane 
w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Spolecznej; 

9) konkursach ofert - naleiy przez to rozurnieC otwarte konkursy ofert na realizacjq zadah 
publicznych dla organizacji pozarzqdowych, ogloszone zgodnie z art. 13 ustawy; 

10) zadaniach publicznych - naleiy przez to rozumieC zadania publicme, o kt6rych mowa 
w art. 4 ust. 1 ustawy; 

1 1) KDO - nalezy przez to rozumieC komisje dialogu obywatelskiego; 
12) Portalu - nalezy przez to rozumieC portal Lodi Aktywnych Obywateli, hnkcjonujqcy na 

stronie internetowej Urzqdu Miasta Lodzi: www.aktywniobywatele.uml.1odz.pl; 
13) Elektronicznym Generatorze Wniosk6w - nalezy przez to rozumieC narzqdzie 

urnozliwiajqce skladanie ofert w postaci elektronicznej, dostqpne wraz z instrukcjq 
i regulaminem na Portalu; 

l4)Modelu wspolpracy - nalezy przez to rozumieC ,,Model wspolpracy administracji 
publicznej z organizacjami pozarzqdowymi" opracowany przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Spolecznej; 

15) Lokalnym Indeksie JakoSci Wspblpracy - nalezy przez to rozumieC indeks wypracowany 
w ramach projektu Model wspolpracy administracji publicmej z organizacjami 
pozarzqdowymi opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej; 

16)Puli Srodkow na wklady wlasne - nalezy przez to rozumieC Srodki publiczne 
przeznaczone na zadania wlasne Miasta, realizowane przez organizacje pozarzqdowe 
w ramach programow finansowanych ze Srodk6w zewnqtrznych; 

17) Lodzkim Centrurn Obywatelskim - nalezy przez to rozumieC miejsce wsparcia inicjatyw 
obywatelskich i organizacji pozarzqdowych oraz wzmacnia wspolpracy wewnqtrz 
i miqdzysektorowej w zakresie dzialah na rzecz mieszkahcbw; 

18) Inkubatorze PrzedsiqbiorczoSci Spolecznej - nalezy przez to rozumieC oSrodek 
szkoleniowo-doradczy wspierajqcy funkcjonowanie i powstawanie nowych podmiotow 
w obszarze gospodarki spolecznej (w tym m.in spoldzielni socjalnych); 

19)Partnerstwie projektowym - nalezy przez to rozumieC formq wspolpracy dwoch 
(lub wiqcej) instytucji w celu wspolnej, solidarnej realizacji partnerskiego projektu; 

20)Partnerstwie lokalnym - nalezy przez to rozumieC formq trojsektorowej wspblpracy- 
instytucji publicznych, biznesu i organizacji pozarzqdowych dzialajqcych na rzecz Miasta, 
wspolpracujqcych ze sobq w spos6b systematyczny i trwaly; 



21) Inicjatywie lokalnej - nalezy przez to rozumieC formq wsp6lpracy jednostek samorzqdu 
terytorialnego z ich mieszkahcami, w celu wspolnego realizowania zadania publicznego 
na rzecz spolecznosci lokalnej ; 

22) Programie mikrogrant6w - nalezy przez to rozumieC program udzielania niewielkich 
dotacji na realizacjq zadah zleconych organizacjom pozarzqdowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy; 

23) Regrantingu - nalezy prze to rozumieC forme realizacji zadah publicznych, kt6rej istotq 
jest wprowadzenie poSrednika (operatora), kt6ry na zlecenie jednostki samorzqdu 
terytorialnego przekazuje dotacje do innych podmiot6w, w tym organizacji 
pozarzqdowych, grup samopomocowych oraz grup nieformalnych. 

Rozdzial2 
Adresaci Programu 

9 2. 1. Adresatami Programu sq  
1) organizacje pozarzqdowe, tj. : 

a) fundacje, 
b) stowarzy szenia, 
c) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajqce na podstawie przepis6w o stosunku 

Pahstwa do KoBciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pahstwa 
do innych koSciol6w i zwiqkow wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoici 
sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmujq prowadzenie dzialalnoSci 
pozytku publicznego, 

d) sp6ldzielnie socjalne, w tym spbldzielnie socjalne zalozone przez osoby prawne; 
2) podrnioty ekonomii spolecznej, w tyrn podmioty niemajqce osobowoSci prawnej, 

prowadzone przez organizacje pozarzqdowe i realizujqce waine cele spoleczne, takie jak: 
a) oSrodki wspierania ekonomii spolecznej , 
b) kluby integracj i spolecznej, 
c) centra integracji spolecznej , 
d) warsztaty terapii zajqciowej, 
e) zaklady aktywnoSci zawodowej; 

3) kombrki organizacyjne, ktbre wspblpracujq z organizacjami pozarzqdowymi, 
na podstawie Regulaminu organizacyjnego Urzqdu Miasta Eodzi, przyjqtego odrqbnyrn 
zarzqdzeniem Prezydenta, dostqpnego na stronie BIP; 

4) Pelnomocnik; 
5) E6dzka Rada DzialalnoSci Pozytku Publicznego; 
6) KDO; 
7) nieformalne inicjatywy obywatelskie i sqsiedzkie. 

2. Organem odpowiedzialnym za strategiczne zarzqdzanie i nadz6r nad Programem jest 
Biuro ds. Partycypacji Spolecznej w Departarnencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia 
Urzqdu. 

3. Potencjalnymi partnerami w realizacji Programu sq wszystkie niewymienione wyzej 
podmioty dzialajqce na rzecz wainych cel6w spolecznych, m.in. partnerstwa lokalne, 
Brodowiska akademickie i naukowe, sp6ldzielnie i wsp6lnoty mieszkaniowe, a ponadto 
podmioty biznesowe. 



Rozdzial3 
Zasady wsp6lpracy 

5 3. Wsp6lpraca Miasta z organizacjami pozarzqdowymi odbywa siq na nastqpujqcych 
zasadach: 
1) pomocniczoSci, zgodnie z kt6rq Miasto przekazuje zadania do bezpogredniej realizacji 

organizacjom pozarzqdowym tam, gdzie istniejq ku temu odpowiednie warunki 
organizacyjne i finansowe; 

2) suwerennoSci stron, zgodnie z ktorq zar6wno Miasto jak i organizacje pozarzqdowe nie 
mogq ograniczad swojego prawa do samostanowienia; 

3) partnerstwa, tj. r6wnoSci stron, wsp6lnego definiowania problem6w i celbw oraz lqczenia 
zasob6w w celu ich realizacji; 

4) efektywnoSci, ktora polega na wsp6lnym deeniu do osiqgniqcia moiliwie jak najlepszych 
efekt6w przy jak najmniejszych nakladach i poszanowaniu publicznych i prywatnych 
zasob6w; 

5) uczciwej konkurencji, tj. wlqczania do wsp6lpracy na r6wnych prawach wszystkich 
zainteresowanych podmiot6w; 

6) jawnoSci, zgodnie z kt6rq wszystkie aspekty wspblpracy sq dostqpne dla 
zainteresowanych, a wyniki wsp6lpracy sq upowszechniane w sposob zapewniajqcy 
dostqp do nich; 

7) dostqpnoSci, zgodnie z kt6rq zar6wno Miasto, jak i organizacje pozarzqdowe dokladajq 
wszelkich starah, by zapewniC moiliwoSci udzialu we wspblpracy wszystkim 
mieszkahcom i mieszkankom Miasta - w tyrn szczeg6lnie osobom 
z niepelnosprawnoSciami, z zachowaniem zasady ,,racjonalnego usprawnienia" 
w rozurnieniu w art. 2 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. 
poz.1169). 

Rozdzial4 
Plaszczyzny wspblpracy, obszary i cele wsp6lpracy 

5 4. Plaszczyzna I - Wsp6lpraca Miasta z organizacjami pozarzqdowymi w zakresie 
tworzenia i realizacji polityk publicznych: 
1) Obszar 1. Udziak organizacji pozarzqdowych w diagnozowaniu problem6w lokalnych, 

Cel gl6wny: Zwiqkszenie roli organizacji pozarzqdowych w diagnozowaniu problem6w 
lokalnych; 

2) Obszar2.Wzajemne informowanie siq organizacji pozarzqdowych i Miasta 
o kierunkach realizowanych dzialah, Cel gl6wny: Zwiqkszenie wymiany informacji 
pomiqdzy organizacjarni pozarzqdowymi a Miastem i wlaSciwymi kom6rkami 
organizac yjnymi ; 

3) Obszar 3. Wsp6ltworzenie przez organizacje pozarzqdowe i Miasto strategii i program6w, 
Cel glowny: Zwiqkszenie roli organizacji pozarzqdowych w procesie tworzenia i realizacji 
w MieScie strategii oraz programow miejskich; 

4) Obszar 4. Konsultowanie przez organizacje pozarzqdowe program6w i strategii Miasta, 
Cel gl6wny: Podniesienie jakoSci prowadzonych konsultacji z organizacjami 
pozarzqdowymi; 

5) Obszar 5. Ocena przez organizacje pozarzqdowe i Miasto realizowanych program6w 
i strategii, Cel gl6wny: Podniesienie efektywnoSci realizowanych w MieScie program6w 
i strategii. 



$ 5. Plaszczyzna I1 - Wspolpraca przy realizacji zadah publicznych: 
1) Obszar 1. Wspolpraca finansowa organizacji pozarzqdowych i grup nieformalnych 

z Miastem w zakresie realizacji zadah publicznych, Cel glowny: Zwiqkszenie roli 
organizacji pozarzqdowych i grup nieformalnych jako realizatorow zadah publicznych 
w MieScie; 

2) Obszar 2. Wspolpraca niefinansowa organizacji pozarzqdowych i grup nieformalnych 
z Miastem w zakresie realizacji zadah publicznych, Cel glowny: Rozwoj roznych form 
wsp6lpracy niefinansowej Miasta z organizacjami pozarzqdowymi i grupami 
nieformalnymi sh2.qcych realizacji zadah publicznych; 

3) Obszar 3. Wspolpraca partnerska organizacji p o z a r ~ o w y c h  z Miastem przy realizacji 
zadah publicznych, Cel glowny: Zwiqkszenie liczby partnerstw projektowych pomiqdzy 
Miastem i organizacjami pozarzdowymi przy realizacji zadari publicznych. 

$ 6. Plaszczyzna I11 - Wsp6lpraca Miasta z organizacjami pozarzqdowymi i grupami 
nieformalnymi w zakresie wzmacniania infrastruktury i warunkow spolecznej aktywnoSci: 
1) Obszar 1. System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarqdowych 

w MieScie, Cel glbwny: Stworzenie przyjaznych warunk6w do rozwoju aktywnoici 
obywatelskiej i prowadzenia dzialari w ramach organizacji pozarzqdowych i grup 
nieformalnych w MieScie; 

2) Obszar 2. Wspieranie procesow integracji sektora pozarzqdowego w MieScie. Cel glowny: 
Zwiqkszenie wspdpracy wewnqtrz sektora organizacji pozarzqdowych; 

3) Obszar 3 Partnerstwo lokalne w MieScie, Cel glowny: Budowanie SwiadomoSci roli 
partnerstw lokalnych w MieScie. 

Rozdzial5 
Zadania wraz z hamonogramem realizacji 

$7. Zestawienie zadah priorytetowych w zakresie wspotpracy, planowany czas 
realizacji poszczegolnych zadah oraz planowane do osiqgniqcia efekty, stanowiq zalqcznik do 
Programu. 

Rozdzial6 
Finansowanie realizacji zada6 publicznych, wysokoM grodk6w planowanych na 

realizacje programu 

$ 8. 1. Finansowanie zadari publicznych zleconych do realizacji organizacjom 
pozarzqdowym odbywa siq w ramach budzetu Miasta, zgodnie z zapisami kolejnych 
programow rocznych, oraz ze hodel pozabudzetowych. Warunkiem realizacji zadah 
wlasnych gminy o charakterze wieloletnim jest ich uwzglqdnienie w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta. 

2. ~rodki  planowane na realizacjq programu wieloletniego okreSla siq w wysokoici 
137 538 451,50 zl, z zastrzezeniem ust. 3. 

3. WysokoSC Srodkow, o kt6rych mowa w ust. 2 moze ulec zmianie w zaleinoSci od 
wysokoici Srodkbw zaplanowanych corocznie w budzecie Miasta. 

4. Zadania z zakresu administracji rzqdowej bqdz zadania wlasne dofinansowane przez 
dysponentow Srodk6w budietu paristwa sq realizowane do wysokoici tych Srodkbw. 



Rozdzial7 
Roczny program wsp6lpracy 

tj 9. 1. Corocznie, w trybie okreSlonym ustawq, Rada Miejska w Lodzi uchwala program 
wsp6lpracy Miasta z organizacjami pozarzqdowyrni na rok kolejny. W oparciu 
o zapisy Programu, z kt6rym musi on by6 w pelni spbjny, precyzuje on cele i zakres 
wsp6lpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz wysokoSC irodk6w przeznaczonych na ich 
realizacje w danym roku budietowym. ~ r 6 d l a  finansowania zadari corocznie okreSla budiet 
Miasta. 

2. Projekty rocznych program6w sq przygotowywane we wsp6lpracy z organizacjami 
pozarzqdowymi, odbywajqcej siq m.in. na forum KDO, oraz opiniowane przez L6dzkq Radq 
Dzialalnoici Poiytku Publicznego. 

Rozdzial8 
Ocena realizacji Programu 

tj 10. 1. Za koordynacje monitoringu i ewaluacji Programu odpowiada Biuro 
ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzgdu 
we wsp6lpracy z Pelnomocnikiem oraz L6dzkq Radq DzialalnoSci Poiytku Publicznego. 
Wszystkie kom6rki organizacyjne wsp6lpracujwe z organizacjami pozarzqdowymi 
przekazujq do Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji spolecznej 
i Zdrowia Urzqdu: 
1) sprawozdania z realizacji zapis6w programu wieloletniego wraz ze sprawozdaniem 

rocznym z realizacji zadan za dany rok; 
2) wyniki Lokalnego Indeksu JakoSci Wsp6lpracy, realizowanego na koniec obowiqzywania 

Programu. 
2. Analiza rzeczywistych efektbw wsp6lpracy finansowej i pozafinansowej bqdzie 

zawarta w corocznych sprawozdaniach czqstkowych (tj. w sprawozdaniach z realizacji 
rocznych programow wsp6lpracy) oraz w sprawozdaniu z realizacji Programu, opracowanym 
po zakonczeniu jego obowiqzywania. Dokumenty te bqdq zamieszczane na stronach Portalu 
niezwlocznie po ich opracowaniu. 








































































