
PLAN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA 2018 ROK

Realizator 
konsultacji 
społecznych

Przedmiot konsultacji społecznych
Termin realizacji 

konsultacji 
społecznych

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 
Łodzi na rok 2018.1

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta 
Łodzi na lata 2018-2021.2 I kwartał 2018 r.

Program Ochrony Środowiska przed hałasem 
dla Miasta Łodzi na lata 2018-2023.2 III kwartał 2018 r.

Wydział Ochrony 
Środowiska i 

Rolnictwa

Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta 
Łodzi. 3 II-III kwartał 2018 r.

Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie nadania statutów jednostkom 
pomocniczym miasta Łodzi – osiedlom.

I półrocze 2018 r.

Budżet Obywatelski 2018/2019. I-III kwartał 2018 r.

Priorytety budżetu miasta Łodzi na 2019 r. II kwartał 2018 r.

Program współpracy Miasta Łodzi z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, na rok 2019. 4

IV kwartał 2018 r.
Biuro ds. Partycypacji 

Społecznej

Wieloletni Program współpracy Miasta Łodzi 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na lata 2019-
2021.4

IV kwartał 2018 r.

Wydział Budżetu
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2019 r. 
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
miasta Łodzi.

listopad 2018 r.

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta 
Łodzi.5 III kwartał 2018 r.

1 Konsultacje będą przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 (Dz. U. z 2017,  poz.1840).

2  Konsultacje będą przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2017,  poz. 519 z późn. zm.).



3 Projekt „Opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” 
realizowany będzie na szczeblu ministerialnym. Jego efektem będzie przygotowanie planów adaptacji dla 
44 miast-partnerów projektu planu. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Środowiska. Miasto Łódź 
jest jednym z miast partnerskich. Zasady i w tryb udziału społeczeństwa zostały określone w ustawie z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn.  zm.).

4  konsultacje zostaną przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr XCI/1616/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
7 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego 
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji”. 

5 konsultacje realizowane w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.).


