
ZARZADZENIE Nr A94 NIII14 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 31 grudnia 2014 r. 

w sprawie powolania Zespolu ds. rozpatrywania wniosk6w o wsparcie inicjatyw 
lokalnych. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 20 1 3 r. poz. 594,645 i 13 18 oraz z 20 14 r. poz. 379 i 1072) oraz 5 4 ust. 1 uchwaly 
Nr XCIVl1986114 Rady Mie-jskiej w Lodzi z dnia 8 pazdziernika 2014 r. w sprawie okreslenia 
trybu i szczegolowych kryteriow oceny wniosk6w o realizacje zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej (llz. IJrz. Woj. Lodzkiego poz. 4 1 18) 

zarzqdzam, co nastepuje: 

5 1. 1. Powolu.jq Zespol ds. rozpatrywania wnioskow o wsparcie inicjatyw lokalnych, 
zwany dalej Zespolem, w skladzie: 

1) Przewodniczqcy - Grzegorz Justynski - Dyrektor Biura 
ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie 
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzedu 
Miasta todzi; 

2) Zastepca Przewodniczqcego - Lukasz Prykowski - Pelnomocnik Prezydenta 
Miasta todzi ds. Wspolpracy z Organizacjami 
Pozarzqdowymi; 

3-4) Czlonkowie: - Artur Skorzak- kierownik Oddzialu ds. Wspolpracy 
z Organizacjami Pozarzqdowymi w Biurze 
ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie 
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzedu Miasta 
todzi; 

- przedstawiciel Wydzialu Budzetu w Departamencie 
Finansow Publicznych Urzqdu Miasta Lodzi. 

2. W sktad Zespolu, z prawem glosu, wchodzi takze przedstawiciel komorki 
organizacyjnej urzqdulmiejskiej jednostki organizacyjnej, ktorej zadania odpowiadajq 
rozpatrywanemu wnioskowi o wsparcie inicj atywy lokalnej . 

3. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych ustalen lub konsultacji, 
Przewodniczqcy Zespolu lub Zastepca Przewodniczqcego Zespolu moze zapraszak do udzialu 
w jego pracach inne osoby, nie wchodzqce w sktad Zespolu. 

9 2. Do zadan Zespolu nalezy opiniowanie wnioskow o realizacjq zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej i skierowanie ich do wlaiciwych komorek organizacyjnych 
Urzedu Miasta todzi lub miejskich jednostek organizacyjnych. 

8 3. Zespol pracuje na podstawie regulaminu pracy Zespolu, stanowiqcego zalqcznik do 
zarzqdzenia. 



tj 4. Obslugq organizacyjno-technicznq Zespolu zapewnia Biuro ds. Partycypacji 
Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzqdu Miasta todzi. 

5. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzqdu Miasta Lodzi i Dyrektorowi 
Wydzialu Budzetu w Departamencie Finansow Publicznych Urzqdu Miasta todzi. 

$ 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr A 94 /VII/14 
Prezydenta Miasta todzi  
z dnia 31 grudnia 2014 r. 

Regulamin pracy Zespolu ds. rozpatrywania wnioskbw o wsparcie inicjatyw lokalnych 

fj 1. 1. l'osiedzenie Zespolu ds. rozpatrywania wnioskow o wsparcie inicjatyw 
lokalnych, zwanego dalej Zespolem, zwolywane jest niezwlocznie po zlozeniu wniosku w 
ramach inicjatywy lokalnej przez mieszkancow. 

2. Posiedzenie Zespolu nie odbywa siq jesli w danym miesiqcu nie wplynql zaden 
wniosek. 

5 2. 1. Posiedzenie Zespolu prowadzi Przewodniczqcy, a w przypadku jego 
nieobecnosci wyznaczony przez Przewodniczqcego czlonek Zespolu. 

2. Zespol obraduje w obecnoici przynajmniej polowy skladu, a czlonkowie Zespolu 
swojq obecnosc potwierdzajq podpisem na liscie obecnosci. 

3. Zespol podejmuje uchwaly zwyklq wiqkszoiciq glosow w obecnosci przynajmniej 
polowy skladu. W razie rownowagi glosow, decydujqcy glos nalezy do Przewodniczqcego 
Zespolu. 

4. W razie potrzeby, w pracach Zespolu, z glosem doradczym, mogq brad udzial 
eksperci z danej dziedziny. 

5. Kaide posiedzenie Zespolu jest protokolowane. Protokot koncowy podpisujq wszyscy 
czlonkowie Zespolu obecni na posiedzeniu. 

6. Obslugq organizacyjno-technicznq Zespolu zapewnia Biuro ds. Partycypacji 
Spolecznej w Departaniencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzqdu Miasta todzi.  

fj 3.  1. Zespcil opiniuje wnioski uwzglqdniajqc nastqpujqce kryteria i punktacjq: 
1) potrzebq mieszkancow w zakresie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej - 0- 10; 
2) zgodnosc zadania z kierunkami rozwoju Miasta t o d i ,  zawartymi w strategiach 

i programach ~niejskich - 0-5; 
3) udzial finansowy Wnioskodawcy w lqcznych szacunkowych kosztach realizacji 

inicjatywy lokalnej - 0-5 pkt; 
4) wklad rzeczowy Wnioskodawcy w realizacjq inicjatywy lokalnej - 0-5 pkt; 
5) wklad pracy spoleczne-j zadeklarowany przez Wnioskodawcq - 0-5 pkt; 
6) zaawansowanie przygotowan do realizacji inicjatywy lokalnej (np. dokumentacja 

pro-iektowo-kosztorysowa, zezwolenia, itp.) - 0-5 pkt. 
2. Czlonkowie Zespolu wpisujq oceny poszczegolnych wnioskow do karty oceny 

wnioskow. 
3. Ocena lqczna danego wniosku, wystawiona przez czlonka Zespolu, jest sumq 

wystawionych przez niego ocen czqstkowych. Ocena koncowa danego wniosku jest Sredniq, 
obliczonq z dokladnoiciq do drugiego miejsca po przecinku, z ocen lqcznych wystawionych 
przez czlonkow Zespolu. 

4. Minimalna ilosc punktow oceny koncowej warunkujqca przyjqcie wniosku 
do dalszego procedowania wynosi 17 pkt. 



5. Po zakonczeniu opiniowania wniosku sporzqdzany jest protokol koncowy 
z inforrnacjq o decyzji o realizacji lub nie realizacji zadania publicznego wspolnie 
z mieszkancami wraz z uzasadnieniem oraz proponowanq wartosciq zadania publicznego. 
W protokole wskazu.jc siq rowniez komorkq organizacyjnq urzedulmiejskq jednostkq 
organizacyjnq, odpowicdzialnq za realizacjq danego zadania. 

9 4. Protokht, o kthrym mowa $' 3 ust. 4 przekazywany jest przez Przewodniczqcego 
do rozstrzygniecia I'rezydentowi Miasta Lodzi. 

Ij 5. Po rozstrzygni~ciu Prezydenta Miasta t o d i ,  Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Konlunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzedu Miasta todzi przekazuje 
wniosek do komorki organizacyjncj urzedulmiejskiej jednostki organizacyjnej 
odpowiedzia1ne.j za realizacjq danego zadania oraz informuje Wnioskodawcq o wynikach 
postqpowania. 


