
ZARZl\DZENIE Nr '139'9 NII14 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia31 ~rd'l.I'eJvnl/ to.. 2014 r. 

w sprawie powolania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rewitalizacji. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594,645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) oraz § 31 
"Programu wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami pozarz'ldowymi oraz podmiotami, 0 

ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie, na rok 2014", stanowi'lcego za1'lcznik do uchwaly Nr 
LXXVII1568113 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjycia 
"Programu wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami pozarz'ldowymi oraz podmiotami, 0 

ktorych mow a wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie, na rok 2014" 

zarz~dzam, co nast~puje: 

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

organizacje pozarz'ldowe, ktore prowadz'l dzialalnosc statutow'l w zakresie dzialan na rzecz 
rewitalizacji obszarow miejskich; 

2) Marcin Obijalski - dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 
w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi; 

3) Hanna Gill-Pi'ltek - podinspektor w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 
w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi; 

4) laroslaw Ogrodowski - mlodszy referent w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy 
Miasta w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi; 

2. Komisja zostaje powolana w zwiClZku z deklaracj'l woli powolania Komisji Dialogu 
Obywatelskiego ds. Rewitalizacji, zlozon'l przez: 
1) Stowarzyszenie "Spolecznie ZaangaZowani"; 
2) Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS"; 
3) Fundacjy 2035; 
4) Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom"; 
5) Miydzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Slyszy Serce". 

§ 2. Glownym celem Komisji bydzie wspieranie dzialan na rzecz efektywnosci procesu 
rewitalizacji, ze szczegolnym uwzglydnieniem jego aspektu spolecznego oraz mozliwie 
szerokiego wdrozenia idei zrownowazonego rozwoju. 

§ 3. Komisja stanowi zespol 0 charakterze inicjatywno-doradczym i do jej zadan nalezy 
w szczegolnosci: 
1) konsultowanie oraz opiniowanie uchwal Rady Miejskiej w Lodzi oraz zarz'ldzen 

Prezydenta Miasta Lodzi zwiClZanych z rewitalizacj'l; 
2) promocja idei zrownowazonego rozwoju przy prowadzeniu dzialan rewitalizacyjnych; 
3) wsparcie doradcze w zakresie spolecznego aspektu rewitalizacji oraz wykorzystania 

potencjalu organizacji pozarz'ldowych w procesie rewitalizacji na roznych jej etapach 
i w roznych wymiarach; 

4) wspolpraca przy tworzeniu mechanizmow wsparcia roznych podmiotow w ramach procesu 
rewitalizacji; 



5) wsparcie konsultacji spolecznych realizowanych w sferze rewitalizacji. 

§ 4. Tryb dzialania Komisji okresla zarz~dzenie Nr 4129NII13 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu powolywania, sposobu organizacji 
i dzialania komisji dialogu obywatelskiego w Lodzi", zmienione zarz~dzeniem Nr 5671NII14 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 31 stycznia 2014 r. 

§ 5. Obslugy techniczno-organizacyjn~ Komisji zapewnia Biuro ds. Rewitalizacji 
i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 6. Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju 
Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 7. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 


