
ZARZl\DZENIE NrAG!(C, NIl/IS 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia t:f i,~p 0'0. 2015 r. 

w sprawie powolania Kornisji Dialogu Obywatelskiego ds. sportu powszechnego. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594,645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045), 
art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) oraz § 32 "Programu wsp6lpracy 
Miasta Lodzi z organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 
na rok 2015", stanowi~cego zal~cznik do uchwaly Nr II128/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
10 grudnia 2014 r. w sprawie przyjycia "Programu wsp6lpracy Miasta Lodzi z organizacjami 
pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, na rok 2015" 

zarz~dzarn, co nast~puje: 

§ 1. 1. Powolujy Komisjy Dialogu Obywatelskiego ds. sportu powszechnego, zwan~ 
dalej Komisj~, w skladzie: 
1) po jednym przedstawicielu zgloszonym na pierwszym lub kolejnych posiedzeniach przez 

organizacje pozarz~dowe, kt6re prowadz~ dzialalnosc statutow~ w zakresie sportu 
powszechnego; 

2) Anna Kowalska - gl6wny specjalista w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; 

3) Lukasz Jankowski - inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi. 

2. Komisja zostaje powolana w zwi~zku z deklaracj~ woli powolania Komisji Dialogu 
Obywatelskiego ds. sportu powszechnego, zlozon~ przez: 
1) Klub Sportowy "Kontra"; 
2) Polsk~ Organizacjy Sportow~; 
3) Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Miydzypokoleniowej "Hipokamp"; 
4) L6dzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej; 
5) Klub Sympatyk6w Pilki Siatkowej; 
6) Fundacjy 2035. 

§ 2. Gl6wnym celem Komisji bydzie zwiykszanie swiadomosci rangi sportu 
powszechnego, jego wplywu na zdrowie i jakosc zycia mieszkanc6w Lodzi w kai:dym wieku. 

§ 3. Komisja stanowi zesp61 0 charakterze inicjatywno-doradczym i do jej zadan nalezy 
w szczeg6lnosci: 
1) proponowanie, opiniowanie i wsp6ltworzenie projekt6w akt6w prawnych oraz 

dokument6w 0 charakterze programowym 1 strategicznym w zakresie sportu 
powszechnego; 

2) inicjowanie dzialan w zakresie sportu powszechnego; 
3) diagnozowanie oraz monitorowanie potrzeb mieszkanc6w Lodzi z zakresu sportu 

powszechnego; 
4) podejmowanie dzialan w zakresie ksztahowania priorytet6w wsp6lpracy z organizacjami 

pozarz~dowymi i standard6w zadan konkursowych w obszarze sportu powszechnego; 



5) podejmowanie dzialan na rzecz integracji miydzysektorowej w kwestiach dotycz'lcych 
sportu powszechnego; 

6) podejmowanie dzialan na rzecz rozwijania wsp61pracy pomiydzy organizacjami 
pozarz'ldowymi i instytucjami, dzialaj'lcymi w obszarze sportu powszechnego; 

7) podejmowanie dzialan edukacyjnych promuj'lcych aktywnosc fizyczn'l w plac6wkach 
oswiatowych; 

8) wsp61praca w zakresie okreslania priorytet6w dzialan Urzydu Miasta Lodzi w obszarze 
sportu powszechnego. 

§ 4. Tryb dzialania Komisji okresla zarz'ldzenie Nr 4129NI/13 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu powolywania, sposobu 
organizacji i dzialania komisji dialogu obywatelskiego w Miescie Lodzi", zmienione 
zarz'ldzeniem Nr 5671NII14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 31 stycznia 2014 r. 

§ 5. Obslugy techniczno-organizacyjn'l Komisji zapewnta Wydzial Sportu 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 6. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Sportu 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 7. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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