
ZARZ1\DZENIE Nr ~~2,NII/15 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia 5 paidziernika 2015 r. 

w sprawie ogloszenia przeprowadzenia konsultacji z Lodzk~ Rad~ Dzialalnosci Poiytku 
Publicznego i z organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa 

wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego 
i 0 wolontariacie projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie przyj~cia 

"Programu wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami pozarz~dowymi oraz 
podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie, na rok 2016". 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 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. 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 z 2015 r. poz. 1255 i 1339) 
i "Regulaminu konsultowania z rad'\. dzialalnosci pozytku publicznego lub organizacjami 
pozarz'\.dowymi i podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego 
w dziedzinach dotycz'\.cych dzialalnosci statutowej tych organizacji", stanowi'\.cego zal'\.cznik 
do uchwaly Nr XCV1616/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie 
przyj~cia "Regulaminu konsultowania z rad'\. dzialalnosci pozytku publicznego lub 
organizacjami pozarz'\.dowymi i podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projekt6w akt6w 
prawa miejscowego w dziedzinach dotycz'\.cych dzialalnosci statutowej tych organizacji" 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 245, poz. 1982) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam przeprowadzenie w okresie od dnia 12 paidziemika 2015 r. do dnia 
26 paidziemika 2015 r., konsultacji z L6dzk'\. Rad'\. Dzialalnosci Pozytku Publicznego 
i z organizacjami pozarz'\.dowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projektu 
uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie przyj~cia "Programu wsp61pracy Miasta Lodzi 
z organizacjami pozarz'\.dowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, na rok 2016", 
stanowi'\.cego zal'\.cznik Nr 1 do niniejszego zarz'\.dzenia. 

§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, kt6rego tresc stanowi zal'\.cznik 
Nr 2 do niniejszego zarz'\.dzenia, b~dzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
pod adresem http://bip.uml.lodz.pll, na portalu "L6dz Aktywnych Obywateli" pod adresem 
www.aktywniobywatele.uml.lodz.plina tablicach ogloszen Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 3. Konsultacje, 0 kt6rych mowa w § 1, b~d'\. przeprowadzane w formie skladania 
opinii i uwag na pismie z wykorzystaniem formularza, kt6rego wz6r stanowi zal'\.cznik 
Nr 3 do niniejszego zarz'\.dzenia. Formularz b~dzie udost~pniony do pobrania na portalu 
"L6dz Aktywnych Obywateli" pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl oraz 
bezposrednio w siedzibie Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji 
Spolecznej i Zdrowia Urz~du Miasta Lodzi. 



§ 4. Wykonanie zarz<ldzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urz~du Miasta Lodzi. 

Hanna ZDANOWSKA 



UCHWALANR 

Zal,!cznik Nr 1 
do zarz,!dzenia N r 2061 NIl/IS 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 5 paidziemika 2015 r. 

OrukNr 
Projekt z dnia 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z dnia 

w sprawie przyj~cia "Programu wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami 
pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku puhlicznego i 0 wolontariacie, na rok 2016". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Oz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. 
poz. 1045), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie 
powiatowym (Oz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. Sa ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2014 r. poz. 1118, 
1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255 i 1339), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Przyjmuje si~, stanowi,!cy zal'!cznik do uchwaly, "Program wspolpracy Miasta 
Lodzi z organizacjami pozarz,!dowymi 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 2016". 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Proj ektodawc'!j est 

Prezydent Miasta Lodzi 

Przewodnicz~cy 

Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 



Zahtcznik 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

PROGRAM WSPOLPRACY MIASTA LODZI 
Z ORGANIZACJAMI POZARZ1\DOWYMI ORAZ PODMIOT AMI, 

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

NAROK2016 
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Rozdziall 
Wprowadzenie do Programu 

§ 1. 1. Wsp6lpraca Miasta Lodzi z organizacjami pozarz,!dowymi oraz podmiotami, 
o kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie, wi,!ze sict z realizacj,! zasady pomocniczosci oraz sluzy 
umacnianiu uprawnien obywateli. 

2. Dzialalnosc os6b zrzeszonych w wymienionych powyzej podmiotach sprzyja 
tworzeniu wictzi spolecznych, odpowiedzialnosci za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu 
potrzeb r6znych grup mieszkanc6w. "Program 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 2016", 
zwany dalej Programem, jest wyrazem d,!zenia wladz Miasta Lodzi do wspierania tej 
dzialalnosci. Reguluje on zakres wsp6lpracy w wymiarze finansowym oraz niefinansowym, 
a takze okreslajej formy, realizator6w i zadania przewidziane do realizacji. 

3. Wsp6lpraca Miasta Lodzi z organizacjami pozarz,!dowymi oraz podmiotami, 
o kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie, stano wi w szczeg6lnosci realizacjct zalozen "Wieloletniego 
programu wsp6lpracy Miasta Lodzi z organizacjami pozarz,!dowymi oraz podmiotami, 
o kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie, na lata 2016-2018". 

4. Srodki przeznaczone na realizacjct poszczeg6lnych zadan w 2016 r. zostan,! 
szczeg610wo okreslone w projekcie budzetu Miasta Lodzi. 

5. Szczeg610wy wykaz zadan przewidziany do realizacji we wsp6lpracy 
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 wraz 
z harmonogramem oglaszania otwartych konkurs6w ofert na ich realizacjct zostanie ogloszony 
do dnia 31 stycznia 2016 r. na portalu "L6dz Aktywnych Obywateli", funkcjonuj,!cym na 
stronie intemetowej Urzctdu Miasta Lodzi www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzctdu Miasta Lodzi. 

Rozdzial2 
Postanowienia ogolne 

§ 2. Ilekroc w niniejszym Programie jest mowa 0: 
1) Prezydencie - nalezy przez to rozumiec Prezydenta Miasta Lodzi; 
2) Miescie - nalezy przez to rozumiec Miasto L6dz; 
3) Urzctdzie - nalezy przez to rozumiec Urz'!d Miasta Lodzi; 
4) kom6rkach organizacyjnych - nalezy przez to rozumiec wydzial (r6wnorzctdn,! kom6rkct 

organizacyjn,! 0 innej nazwie) Urzctdu i miejsk,!jednostkct organizacyjn~ 
5) Pelnomocniku - nalezy przez to rozumiec Pelnomocnika Prezydenta Miasta Lodzi 

ds. Wsp6lpracy z Organizacjami Pozarz,!dowymi; 
6) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawct z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 

pozytku publicznego i 0 wolontariacie; 
7) organizacjach pozarz'!dowych - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarz'!dowe oraz 

podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy; 
8) konkursach ofert - nalezy przez to rozumiec otwarte konkursy ofert na realizacjct zadan 

publicznych dla organizacji pozarz,!dowych, ogloszonych zgodnie z art. 13 ustawy; 
9) zadaniach publicznych - nalezy przez to rozumiec zadania publiczne, 0 kt6rych mowa 

wart. 4 ust. 1 ustawy; 
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10) KDO - nalezy przez to rozumiec Komisje Dialogu Obywatelskiego; 
11) Portalu - nalezy przez to rozumiec portal "Lodz Aktywnych Obywateli", funkcjonujetcy 

na stronie internetowej Urz~du www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl; 
12) Elektronicznym Generatorze Wnioskow - nalezy przez to rozumiec narz~dzie 

umozliwiajetce skladanie ofert w postaci elektronicznej, dost~pne wraz z instrukcjet 
na Portalu. 

Rozdzial3 
Adresaci, eel glowny i eele szezegolowe Programu 

§ 3. Program adresowany jest do organizacji pozarzetdowych. 

§ 4. Glownym celem Programu jest ksztaltowanie demokratycznego ladu spolecznego 
w srodowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomi~dzy administracjet publicznet 
a organizacjami pozarzetdowymi. 

§ 5. Program rna na celu w szczegolnosci: 
1) zwi~kszenie aktywnosci lodzian w celu pelniejszego zaspokajania potrzeb mieszkancow 

Miasta; 
2) stworzenie warunkow do powstawania inicjatyw i podejmowania dzialan na rzecz 

spolecznosci lokalnych lub ogolu mieszkancow; 
3) wspolprac~ z organizacjami pozarzetdowymi przy tworzeniu polityk publicznych na 

mozliwie wczesnym etapie ich powstawania; 
4) umacnianie poczucia odpowiedzialnosci za stan tak lokalnej wspolnoty, jak i calego 

Miasta; 
5) integracj~ podmiotow realizujetcych zadania publiczne; 
6) prezentacj~ dorobku srodowiska organizacji pozarzetdowych i promowanie jego osictgni~c; 
7) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu srodkow na zadania publiczne, w tym ze zrodel 

zewntttrznych. 

Rozdzial4 
Zasady wspolpraey 

§ 6. Program jest wyrazem polityki wladz Miasta wobec organizacji pozarzetdowych, 
zmierzajetcej do zapewnienia im jak najlepszych mozliwosci do dzialania na terenie Lodzi 
i opartej na zasadach: 
1) pomocniczosci, zgodnie z ktoret Miasto przekazuje zadania do bezposredniej realizacji 

organizacjom pozarzetdowym tam, gdzie istniejet ku temu odpowiednie warunki 
organizacyjne i finansowe; 

2) suwerennosci stron, zgodnie z ktorct, zarowno Miasto, jak i organizacje pozarzetdowe nie 
moget ograniczacswojego prawa do samostanowienia; 

3) partnerstwa, tj. rownosci stron, wspolnego definiowania problemow i celow oraz letczenia 
zasobow w celu ich realizacji; 

4) efektywnosci, ktora polega na wspolnym detzeniu do osictgnittcia mozliwie jak najlepszych 
efektow, przy jak najmniejszych nakladach i poszanowaniu publicznych i prywatnych 
zasobow; 

5) uczciwej konkurencji, tj. wletczania do wspolpracy na rownych prawach wszystkich 
zainteresowanych podmiotow; 
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6) jawnosci, zgodnie z kt6ret wszystkie aspekty wsp61pracy Set dostltpne dla zainteresowanych, 
a wyniki wsp61pracy Set upowszechniane w spos6b zapewniajetcy dostltP do nich. 

Rozdzial5 
Zakres i formy wspolpracy 

§ 7. Wsp6lpraca Miasta z organizacjami pozarzetdowymi dotyczy realizacji zadan 
publicznych, okreslonych wart. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadajetcym zadaniom 
gminy i powiatu i rna charakter wsp61pracy finansowej oraz niefinansowej. 

§ 8. Wsp6lpraca 0 charakterze finansowym pomiltdzy Miastem a organizacjami 
pozarzqdowymi moze bye prowadzona w szczeg6lnosci poprzez zlecanie organizacjom 
pozarzetdowym realizacji zadan publicznych na zasadach okreslonych w ustawie w formie: 
1) powierzania wykonywania zadan publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji; 
2) wspierania takich zadan wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

§ 9. Srodki finansowe na realizacjlt zadan publicznych bltdet przyznawane, 
w szczeg6lnosci poprzez: 
1) otwarte konkursy ofert lub z pominiltciem otwartych konkurs6w ofert, przy zastosowaniu 

trybu okreslonego w art. 19a ustawy; 
2) umowy partnerskie, okreslone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349, 1240 i 1358) 
3) umowy 0 wykonanie inicjatywy lokalnej, okreslone odrltbnet uchwalet Rady Miejskiej 

w Lodzi. 

§ 10. Organizacje pozarzetdowe moget r6wniez wystltpowae w procedurach dotyczetcych 
zakupu przez Miasto potrzebnych uslug w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 
lO47 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811,915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349,478 
i 605). 

§ 11. Na realizacj~ zadan Miasta we wspolpracy z organizacjami pozarz~dowymi 
w 2016 r. okresla si~ I~cznie kwot~ nie wyzsz~ niZ 45148208,00 zl. 

§ 12. Na realizacjlt um6w 0 wykonanie inicjatywy lokalnej planuje silt okreslenie 
rezerwy celowej w wysokosci przyjlttej przez Radlt Miejsket w Lodzi w budzecie na 2016 r. 

§ 13. Ostateczna kwota srodk6w na realizacjlt zadan we wsp61pracy z organizacjami 
pozarzetdowymi w 2016 r. zostanie potwierdzona przez Radlt Miejsket w Lodzi w postaci 
budzetu Miasta Lodzi uchwalonego na 2016 r. 
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Rozdzial6 
Realizatorzy Programu 

§ 14. Glownymi podmiotami realizuj'l:cymi ze strony Miasta wspolprac~ 
z organizacjami pozarz'ldowymi b~d'l w 2016 r.: 
1) Rada Miej ska w Lodzi i jej komisje w zakresie ustalania kierunkow tej wspolpracy; 
2) Prezydent, w zakresie sposobu realizacji Programu, a w szczegolnosci: 

a) dysponowania srodkami na ten cel w ramach budzetu miasta Lodzi, 
b) oglaszania konkursow ofert na realizacj~ zadan publicznych; 

3) Lodzka Rada Dzialalnosci Pozytku Publicznego; 
4) Pelnomocnik w zakresie: 

a) udzialu w pracach Lodzkiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego, 
b) udzialu w tworzeniu standardow wspolpracy administracji publicznej z III Sektorem, 
c) udzialu w diagnozowaniu potrzeb srodowiska lodzkich organizacji pozarz'ldowych, 
d) koordynowania wspolpracy Miasta z organizacjami pozarz'ldowymi; 

5) Komisje Konkursowe w zakresie opiniowania ofert w konkursach ofert; 
6) Komisje Dialogu Obywatelskiego; 
7) wymienione komorki organizacyjne w zakresie: biez'lcych kontaktow z organizacjami 

pozarz'ldowymi, udzialu w przygotowywaniu i konsultacjach projektu Programu, 
przygotowywania i obslugi konkursow ofert na realizacj~ zadan publicznych, w tym 
udzielania informacji 0 sposobie wypelniania ofert w ww. konkursach, sprawdzania ofert 
pod wzgl~dem formalnym, upubliczniania wynikow konkursow ofert, sporz'ldzania umow 
z organizacjami pozarz'ldowymi, ktorych oferty zostaly wybrane do realizacji 
w konkursach ofert, nadzoru nad realizacj'l zadan publicznych i kontroli wydatkowania 
dotacji oraz w zakresie sporz'ldzania sprawozdan z realizacji Programu: 
a) Departament Prezydenta: 

- Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, 
b) Departament Architektury i Rozwoju: 

- Biuro Architekta Miasta, 
- Biuro Obslugi Inwestora, 

c) Departament Komunikacji Spolecznej i Zdrowia: 
- Biuro Promocji, Turystyki i Wspolpracy z Zagranic'l:, 
- Biuro ds. Partycypacji Spolecznej, 
- Wydzial Kultury, 
- Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych, 

d) Departament Spraw Spolecznych: 
- Wydzial Edukacji, 
- Wydzial Sportu, 

e) Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi, 
f) Zarz'ld Drog i Transportu w Lodzi; 

8) w ramach cz~sci niefinansowej, realizatorami wspolpracy b~d'l rowniez: 
a) Departament Komunikacji Spolecznej i Zdrowia: 

- Biuro Informacji i Komunikacji Spolecznej, 
b) Departament Gospodarowania Maj'ltkiem: 

- Wydzial Budynkow i Lokali, 
- Wydzial Maj'ltku Miasta. 

§ 15. Realizacja zadan Miasta przez organizacje pozarz'ldowe odbywac si~ b~dzie nie 
tylko w ramach niniejszego Programu, ale rowniez w ramach innych szczegolowych 
programow m.in.: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi'lzywania Problemow 
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Alkoholowych na rok 2016, Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2016, 
Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na 2016 rok, "Strategii rozwoju 
ulicy Piotrkowskiej w Lodzi na lata 2009-2020", "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 
2020+", "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lodzi na lata 2014-2020+", Miejskiego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczenstwa 
Ruchu Drogowego i Programu poprawy jakosci przestrzeni publicznych. 

§ 16. L6dzkie organizacje pozarz'!cdowe wsp61pracuj'!c r6wniez z Miastem przy 
realizacji zadan spoza katalogu zadan publicznych, okreslonych w ustawie, np. z zakresu 
oswiaty niepublicznej, rewitalizacji, opieki nad zabytkami oraz dziedzictwem narodowym, 
ochrony przeciwpozarowej, a takze rozwoju zaplecza naukowego. 

Rozdzial7 
Zadania zlecane organizacjom pozarzqdowym przez komorki organizacyjne 

§ 17. 1. Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie 
Prezydenta Urzfdu realizuje we wsp61pracy z organizacjami pozarz'!cdowymi 
przedsi~wzi~cia dotycz'!cce m.in.: planowania i wsparcia procesu rewitalizacji oraz w zakresie 
pilotaZowego uruchomienia wybranych program6w, kt6re w kolejnych latach zostan'!c 
przekazane do prowadzenia innym kom6rkom organizacyjnym wedlug ich wlasciwosci. 
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta nie zaklada wsp61pracy z organizacjami 
pozarz'!cdowymi w formie wsparcia czy powierzenia realizacji zadan publicznych, tylko 
partnerstwo w wypadku samodzielnego pozyskania przez organizacj~ pozarz'!cdow'!c srodk6w 
z innych :h6del zewn~trznych. 

2. Zadania priorytetowe z tego zakresu stanowiq: 
1) opracowanie i przeprowadzenie programu partycypacji spolecznej w procesie rewitalizacji 

centrum Lodzi; 
2) usluga polegaj'!cca na zidentyfikowaniu, zorganizowaniu sieci wsp61pracy i wsparciu 

dzialan r6znych podmiot6w prowadz'!ccych dzialania na obszarze Strefy Wielkomiejskiej, 
jak organizacje pozarz'!cdowe, animatorzy, artysci, instytucje kultury, podmioty ekonomii 
spolecznej itp. w programie animacji spolecznej w procesie rewitalizacji centrum Lodzi; 

3) opracowanie i przygotowanie wieloletniego programu edukacyjnego pt. "Nasza L6dz" 
wspieraj'!ccego proces rewitalizacji centrum Lodzi wraz z przeprowadzeniem lekcji 
pilotazowych w 16dzkich plac6wkach oswiatowych, dla kt6rych organem prowadz'!ccym 
jest Miasto L6dz, z wy1'!cczeniem przedszkoli miejskich. 

3. Wspolpraca Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 
w Departamencie Prezydenta U rzfdu bfdzie prowadzona poprzez zlecanie 
organizacjom pozarzqdowym nastfpujqcego zadania: 
zadanie z zakresu partycypacji, animacji i edukacji w zaleznosci od pozyskanych srodk6w 
zewn~trznych (zakup uslug). 

§ 18. 1. Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urzfdu realizuje we wsp61pracy z organizacjami pozarz'!cdowymi przedsi~wzi~cia dotycz'!cce 
m.in.: ochrony i opieki nad kulturowym dziedzictwem architektonicznym Lodzi oraz 
upowszechniania wiedzy 0 16dzkich zabytkach. 

2. Zadania priorytetowe z tego zakresu stanowiq: 
1) wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki dziedzictwa 

narodowego, dla kt6rych kwota dofinansowania przekracza 50 000 zl; 
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2) powierzenie realizacji zadania publicznego dotycz'lcego wylonienia operatora i realizacji 
projektu edukacyjnego z zakresu upowszechniania wiedzy 0 lodzkich zabytkach wsrod 
dzieci i mlodziezy szkolnej. 

3. Wspolpraca Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urz~du b~dzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom pozarz~dowym 

nast~puj~cego zadania: 
organizacja konkursu "Zabytek dobrze utrzymany" (tryb 19a ustawy). 

4. Zadania realizowane w trybie wieloletnim (w trakcie realizacji): 
1) wsparcie realizacji zadan publicznych w zakresie kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, 

dla ktorych kwota dofinansowania przekracza 50 000,00 zl; 
2) powierzenie realizacji zadania publicznego dotycz'lcego wylonienia operatora i realizacji 

projektu edukacyjnego z zakresu upowszechniania wiedzy 0 lodzkich zabytkach wsrod 
dzieci i mlodziezy szkolnej. 

§ 19. 1. Biuro Obslugi Inwestora w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urz~du realizuje we wspolpracy z organizacjami pozarz'ldowymi przedsi~wzi~cia dotycz'lce 
m.in.: wspolpracy przy dzialaniach maj'lcych na celu przeksztalcenie Lodzi w centrum 
wydarzen naukowych i edukacji wyzszej 0 znaczeniu mi~dzynarodowym, zach~caj'lcych do 
studiowania w Lodzi i promuj'lcych osi<tgni~cia naukowe Lodzi. 

2. Zadanie priorytetowe z tego zakresu stanowi: 
wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i przeprowadzenia dzialan 
zmierzaj'lcych do przeksztalcenia Lodzi w centrum wydarzen naukowych i edukacji wyzszej 
o znaczeniu mi~dzynarodowym, zach~caj'lcych do studiowania w Lodzi i promuj'lcych 
osi<tgni~cia naukowe Lodzi. 

3. Wspolpraca Biura Obslugi Inwestora w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urz~du b~dzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom pozarz~dowym 

nast~puj~cego zadania: 
wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i przeprowadzenia dzialan 
zmierzaj'lcych do przeksztalcenia Lodzi w centrum wydarzen naukowych i edukacji wyzszej 
o znaczeniu mi~dzynarodowym, zach~caj'lcych do studiowania w Lodzi 
i promuj'lcych osi<tgni~cia naukowe Lodzi (konkurs ofert). 

§ 20. 1. Biuro Promocji, Turystyki i Wspolpracy z Zagranic~ w Departamencie 
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urz~du realizuje we wspolpracy z organizacjami 
pozarz'ldowymi przedsi~wzi~cia dotycz'lce m.in.: upowszechniania turystyki i krajoznawstwa 
oraz zleca uslug~ promocji Miasta w ramach realizowanych przez podmioty zewn~trzne 
projektow. 

2. Zadania priorytetowe z tego zakresu stanowi~: 
1) upowszechnianie turystyki, w tym glownie: turystyka postindustrialna, promocJa 

dziedzictwa filmowego Lodzi; 
2) promocja Miasta w ramach projektow z zakresu mody, design, nowych technologii. 

3. Wspolpraca Biura Promocji, Turystyki i Wspolpracy z Zagranic~ 

w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urz~du b~dzie prowadzona 
poprzez zlecanie organizacjom pozarz~dowym nast~puj~cych zadan.: 
1) upowszechnianie turystyki, w tym glownie: turystyka postindustrialna i promocja 

dziedzictwa filmowego Lodzi (konkurs ofert); 
2) promocja Miasta w ramach projektow z zakresu mody, designu, nowych technologii, 

w ramach realizacji przedsi~wzi~6 artystycznych, w szczegolnosci festiwali, przegl'ldow, 
warsztatow, wystaw, pokazow, projekcji oraz innych form (umowa wieloletnia na zakup 
uslug poprzedzona konkursem rekomendacyjnym). 
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4. Zadanie realizowane w trybie wieloletnim, ktorego realizacja rozpoczyna sif 
w roku 2016: 
strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji Imprez modowych, 
designu i nowych technologii. 

§ 21. 1. Biuro ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji 
Spolecznej i Zdrowia Urzfdu realizuje we wsp61pracy z organizacjami pozarzetdowymi 
przedsi~wzi~cia dotyczetce m.in. wspierania dzialalnosci na rzecz 16dzkich organizacji 
pozarzetdowych i partycypacji spolecznej. Utrzymuje r6wniez sta1et wsp61prac~ z kom6rkami 
organizacyjnymi realizujetcymi zadania Miasta we wsp61pracy z organizacjami 
pozarzetdowymi. Ponadto Biuro ds. Partycypacji Spolecznej przygotowuje sprawozdania 
z realizacji Programu i szczeg610wy wykaz zadail do realizacji we wsp61pracy 
z organizacjami pozarzetdowymi wraz z harmonogramem konkurs6w ofert dla organizacji 
pozarzetdowych na podstawie materia16w przekazanych ze wszystkich kom6rek 
organizacyjnych realizuj'tcych zadania Miasta we wsp61pracy z tymi organizacjami. 
W strukturze Biura ds. Partycypacji Spolecznej funkcjonuje Pelnomocnik. 

2. Zadania priorytetowe z tego zakresu stanowi~: 
1) wspieranie prowadzenia L6dzkiego Centrum Obywatelskiego w formie dzialail 

informacyjno-doradczych, szkoleil oraz wsparcia dla nowopowstalych organlzaCJl 
pozarzetdowych; 

2) wspieranie dzialalnosci na rzecz organizacji i promocji wolontariatu. 
3. Wspolpraca Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Prezydenta 

Urzfdu bfdzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom pozarz~dowym zadan: 
1) wspieranie prowadzenia L6dzkiego Centrum Obywatelskiego w formie dzialail 

informacyjno-doradczych, szkoleil oraz wsparcia dla nowopowstalych organlzacJl 
pozarzetdowych; 

2) wspieranie dzialalnosci na rzecz organizacji i promocji wolontariatu; 
3) upowszechnianie dzialail wspomagajetcych rozw6j demokracji w zakresie dotyczetcym 

realizacji budzetu obywatelskiego. 
4. Zadania realizowane w trybie wieloletnim (w trakcie realizacji): 

1) wspieranie prowadzenia L6dzkiego Centrum Obywatelskiego w formie dzialail 
informacyjno-doradczych, szkoleil oraz wsparcia dla nowopowstalych organizacji 
pozarzetdowych; 

2) wspieranie dzialalnosci na rzecz organizacji i promocji wolontariatu. 

§ 22. 1. Wydzial Kultury w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia 
Urzfdu realizuje we wsp61pracy z organizacjami pozarz£l:dowymi przedsit(wzi~cia dotyczetce 
m.in. wspierania imprez kulturalnych, w szczeg6lnosci z zakresu filmu, sztuk wizualnych 
oraz muzyki; upowszechniania kultury poprzez produkcj~ i prezentacj~ wydarzeil 
artystycznych z r6znych dziedzin sztuki; edukacji kulturalnej na rzecz dzieci i mlodziezy, 
w tym promocji dokonail artystycznych, dzialania wletczajetce dzieci i mlodziez zagrozone 
wykluczeniem spolecznym; wspieranie artystycznej tw6rczosci amatorskiej, ze szczeg6lnym 
uwzgl~dnieniem os6b 60+; wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania 
niskonakladowych, niekomercyjnych publikacji zwiClZanych z Lodziet z wykorzystaniem 
r6znych nosnik6w zapisu. 

2. Zadania priorytetowe z tego zakresu stanowi~: 
1) edukacja kulturalna na rzecz dzieci i mlodziezy, w tym promocji dokonail artystycznych, 

dzialania wletczajetce dzieci i mlodziez zagrozone wykluczeniem spolecznym; 
2) wspieranie realizacji przedsi~wzit(c przyblizajetcych lodzianom sylwetki wielkich tw6rc6w 

kultury 16dzkiej. 
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3. Wspolpraca Wydzialu KuItury w Departamencie Komunikacji Spolecznej 
i Zdrowia Urzfdu bfdzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom pozarz~dowym 
nastfPuj~cych zadan: 
1) wspieranie imprez kulturalnych, w szczeg6lnosci z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz 

muzyki (konkurs ofert); 
2) upowszechnianie kultury poprzez produkcj<t i prezentacj<t wydarzen artystycznych 

z r6znych dziedzin sztuki (konkurs ofert); 
3) edukacja kulturalna na rzecz dzieci i mlodzieZy, w tym promocja dokonan artystycznych, 

dzialania whtczajqce dzieci i mlodziez zagrozone wykluczeniem spolecznym (konkurs 
ofert); 

4) wspieranie artystycznej tw6rczosci amatorskiej, ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem os6b 60+ 
(konkurs ofert); 

5) wspieranie realizacji przedsi~wzi~c przyblizajqcych lodzianom sylwetki wielkich tw6rc6w 
kultury 16dzkiej (konkurs ofert); 

6) wymiana dorobku, informacji i doswiadczen z zakresu kultury (konkurs ofert); 
7) wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania niskonakladowych, 

niekomercyjnych publikacji zwiqzanych z Lodziq z wykorzystaniem r6znych nosnik6w 
zapisu, a w szczeg6lnosci: 
- oryginalnych utwor6w literackich 16dzkich autor6w, 

wydawnictw dokumentujqcych dzialalnosc 16dzkich instytucji, stowarzyszen, 
organizacji i grup artystycznych, 

- wydawnictw mniejszosci narodowych zwiqzanych z dziedzictwem kulturowym Lodzi, 
- almanach6w, ksiqg zbiorowych, druk6w ulotnych i specjalnych (takze reprint6w, 

plan6w, map) zwiqzanych z kulturq dawnej lub wsp6lczesnej Lodzi. 
4. Zadanie realizowane w trybie wieloletnim (w trakcie realizacji): 

wspieranie imprez kulturalnych, w szczeg6lnosci z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz 
muzyki. 

5. Zadanie realizowane w trybie wieloletnim, ktorego realizacja rozpoczyna sif 
w roku 2016: 
wspierallle imprez kulturalnych, w szczeg6lnosci z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz 
muzyki. 

§ 23. 1. Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Komunikacji 
Spolecznej i Zdrowia Urzfdu realizuje we wsp61pracy z organizacjami pozarzqdowymi 
przedsi~wzi~cia dotyczqce m.in. poprawy kompetencji mieszkanc6w Miasta w obszarze 
zdrowia poprzez edukacj<t zdrowotnq i promowanie zdrowego stylu zycia, w szczeg6lnosci 
dzieci i mlodziezy oraz os6b starszych, promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki 
zaburzen psychicznych, przeciwdzialania uzaleznieniom i przemocy w rodzinie oraz 
tworzenia wizerunku Lodzi, jako Miasta przyjaznego osobom niepelnosprawnym poprzez 
wspieranie dzialalnosci na rzecz srodowiska os6b niepelnosprawnych, wspierania rehabilitacji 
leczniczej i psychologicznej os6b niepelnosprawnych i ich rodzin, a takze integracji 
i uczestnictwa os6b niepelnosprawnych w zyciu Miasta. 

2. Zadania priorytetowe z tego zakresu stanowi~: 
1) podnoszenie swiadomosci zdrowotnej oraz promowanie zdrowego stylu zycia 

mieszkanc6w Miasta, w szczeg6lnosci dzieci i mlodziezy oraz os6b starszych; 
2) promocja zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzen psychicznych; 
3) profilaktyka i przeciwdzialanie negatywnym konsekwencjom dla zdrowia spowodowanym 

uzywaniem substancji psychoaktywnych; 
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4) zmniej szanie negatywnych nast~pstw dla ofiar i swiadk6w wyst~powania przemocy 
w rodzinie oraz ograniczanie zaburzen zycia rodzinnego spowodowanych wyst~powaniem 
przemocy w rodzinie; 

5) wspieranie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej prowadzonej przez organizacje 
pozarzqdowe dla os6b niepelnosprawnych i ich rodzin oraz zaj~6 rozwijaj'lcych 
i podtrzymuj'lcych umiej~tnosci samodzie1nego funkcjonowania oraz w1'lczania 
spolecznego os6b z rozmaitymi niepelnosprawnosciami; 

6) podnoszenie poziomu swiadomosci spolecznej i rozwijanie wrazliwosci na prawa os6b 
niepelnosprawnych oraz wspieranie dzialan na rzecz przeciwdzialania dyskryminacji 
i stygmatyzacji os6b z r6znymi niepelnosprawnosciami; 

7) wydawanie publikacji i materia16w informacyjnych dla os6b niepelnosprawnych oraz 
promuj'lcych tw6rczos6 os6b niepelnosprawnych (w tym w j~zyku migowym); 

8) wspieranie os6b nieslysz'lcych w kontaktach z kom6rkami organizacyjnymi, w formie 
swiadczenia uslug tlumacza j~zyka migowego. 

3. Wspolpraca Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie 
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urz~du b~dzie prowadzona poprzez zlecanie 
organizacjom pozarz~dowym nast~puj~cych zadan: 
1) podnoszenie swiadomosci zdrowotnej mieszkanc6w Miasta oraz prowadzenie dzialan 

promuj'lcych zdrowy sty 1 zycia, adresowanych w szczeg61nosci do dzieci, mlodziezy 
i os6b starszych, w formie: 
- edukacji zdrowotnej dzieci i mlodziezy, 
- edukacji zdrowotnej doroslych mieszkailc6w Lodzi, 
- organizacji zaj~6 aktywnosci fizycznej dla mieszkanc6w Lodzi, 
- profilaktyki ci'lZ wsr6d nastolatek oraz profilaktyki chor6b przenoszonych drog'l 

plciowq, w tym profilaktyki HIV i AIDS, 
- organizacji kampanii edukacyjnych podnosz'lcych swiadomos6 zdrowotn'l 

mieszkanc6w Lodzi, 
- opracowywania i wydawania materia16w edukacyjnych dotycz'lcych zdrowia 

(biuletyny, broszury, ulotki, plakaty), 
- organizacji imprez promuj'lcych zdrowy styl zycia dla dzieci i mlodziezy, 

w szczeg61nosci z L6dzkiej Sieci Szk61 i Przedszkoli Promuj'lcych Zdrowie. 
(konkurs ofert, uzupelniaj'lce: dotacje z art. 19a, zakup uslug) 

2) realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi'lzywania Problem6w Alkoholowych 
na rok 2016, w formie: 
- upowszechniania i utrwalania postaw abstynenckich wobec alkoholu oraz promocji 

zdrowego stylu zycia w wybranych grupach, 
- minimalizacji dysfunkcji zycia rodzinnego i spolecznego, wywolanych szkodliwym 

uzywaniem alkoholu, 
- redukcji szk6d zdrowotnych spowodowanych piciem szkodliwym i uzaleznieniem 

od alkoholu. 
(konkurs ofert, uzupelniaj'lce: dotacje z art. 19a.) 

3) realizacja Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2016, w formie: 
- upowszechniania i utrwalania w wybranych grupach mieszkanc6w Lodzi postaw 

abstynenckich wobec uzywania substancji 0 dzialaniu narkotycznym oraz promocji 
zdrowego stylu zycia, 

- minimalizacji dysfunkcji zycia rodzinnego i spolecznego, wywolanych uzywaniem 
narkotyk6w, 

- redukcji szk6d zdrowotnych spowodowanych uzywaniem narkotyk6w u os6b 
uzaleznionych i zagrozonych uzaleznieniem. 
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(konkurs ofert, uzupelniajetce: dotacje z art. 19a.) 
4) realizacja Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na rok 2016, 

w formie: 
- zwi~kszania swiadomosci spolecznej nt. przemocy w rodzinie i sposob6w jej 

przeciwdzialania oraz wzmacniania postaw antyprzemocowych, 
- redukcji negatywnych konsekwencji dla ofiar i swiadk6w przemocy w rodzinie oraz 

korygowaniu funkcjonowania sprawc6w przemocy. 
(konkurs ofert) 

5) wspieranie rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarzetdowe dzialajetce na rzecz 
os6b niepelnosprawnych, w formie: 
- rehabilitacji leczniczej i psychologicznej dla os6b niepelnosprawnych i ich rodzin, 

(konkurs ofert, tryb z art.19a ustawy - w formie wsparcia), 
- zaj~c rozwijajetcych i podtrzymujetcych umiej~tnosci samodzielnego funkcjonowania 

oraz wletczania spolecznego os6b z rozmaitymi niepelnosprawnosciami (konkurs ofert, 
tryb z art.19a ustawy - w formie wsparcialpowierzenia). 

6) podnoszenie poziomu swiadomosci spolecznej i rozwijanie wrazliwosci na prawa os6b 
niepelnosprawnych oraz wspieranie dzialan na rzecz przeciwdzialania dyskryminacji i 
stygmatyzacji os6b z r6znymi niepelnosprawnosciami (konkurs ofert, tryb z art.19a ustawy 
- w formie wsparcialpowierzenia); 

7) wydawanie publikacji i materia16w informacyjnych dla os6b niepelnosprawnych oraz 
promujetcych tw6rczosc os6b niepelnosprawnych (w tym w j~zyku migowym), (konkurs 
ofert, tryb z art.19a ustawy - w formie wsparcialpowierzenia); 

8) wspieranie os6b nieslyszetcych w kontaktach z kom6rkami organizacyjnymi, w formie 
swiadczenia uslug tlumaczaj~zyka migowego (konkurs ofert - w formie wsparcia); 

4. Zadanie realizowane w trybie wieloletnim, kt6rego realizacja rozpoczyna si~ 

w roku 2016: 
profilaktyka cietz wsr6d nastolatek oraz profilaktyka chor6b przenoszonych droget plciow'l:, 
w tym profilaktyka HIV i AIDS. 

§ 24. 1. Wydzial Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du realizuje 
we wsp61pracy z organizacjami pozarzetdowymi przedsi~wzi~cia dotyczetce m.in. program6w 
aktywizacji spolecznej dzieci i mlodziezy, program6w promujetcych zdrowy styl zycia, 
organizacji zaj~c dodatkowych i wychowawczych, przeciwdzialania przemocy wsr6d 
nieletnich, organizacji wypoczynku dzieci i mlodziezy. 

2. Zadania priorytetowe z tego zakresu stanowi~: 
1) realizacja program6w aktywizacji spolecznej dzieci i mlodziezy, upowszechnianie wiedzy 

o problemach spolecznych oraz 0 metodach przeciwdzialania negatywnym zjawiskom 
spolecznym oraz wspieranie dziecka i jego rodziny w kryzysie; 

2) realizacja program6w promujetcych zdrowy styl zycia, organizacja zaj~c dodatkowych 
i wychowawczych, prowadzenie szkolen umozliwiajetcych wdrozenie 16dzkiego modelu 
dzialan profilaktycznych i wychowawczych oraz szkolenie grup zawodowych pracujetcych 
na rzecz dzieci i mlodziezy (zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwietzywania Problem6w Alkoholowych na rok 2016); 

3) realizacja program6w promujetcych zdrowy styl zycia, organizacja zaj~c dodatkowych 
i wychowawczych (zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania 
Narkomanii na rok 2016). 
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3. Wspolpraca Wydzialu Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du 
b~dzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom pozarz~dowym nast~puj~cych 

zadan: 
1) realizacja program6w aktywizacji spolecznej dzieci i mlodziezy, upowszechnianie wiedzy 

o problemach spolecznych oraz 0 metodach przeciwdzialania negatywnym zjawiskom 
spolecznym oraz wspieranie dziecka i jego rodziny w kryzysie (konkurs ofert); 

2) wypoczynek letni dzieci i mlodziezy (konkurs ofert). 

§ 25. 1. Wydzial Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du realizuje we 
wsp61pracy z organizacjami pozarzctdowymi przedsi~wzi~cia dotyczctce m.in.: wspierania 
szkolenia sportowego w 16dzkich klubach sportowych, realizacji projekt6w zwictzanych 
z zapobieganiem i zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii, poszerzania oferty aktywnego 
wypoczynku dla dzieci i mlodziezy - realizacja program6w sportowych 0 charakterze 
edukacyjno-wychowawczym, przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu, promocji sportu 
i wykorzystania funkcji integracyjno-spolecznych kultury fizycznej, wspierania dzialan na 
rzecz os6b niepelnosprawnych, realizacji integracyjnych zaj~c i wydarzen sportowo
rekreacyjnych, wspierania dzialan statutowych klub6w sportowych oraz poprawy standardu 
miejskich obiekt6w sportowych. 

2. Zadania priorytetowe z tego zakresu stanowi~: 
1) wspieranie szkolenia sportowego; 
2) upowszechnianie sportu wsr6d dzieci i mlodziezy szkolnej; 
3) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; 
4) zapewnienie bezpieczenstwa os6b kctPictcych si~ i plywajctcych; 
5) zapewnienie dodatkowych, zorganizowanych form sp~dzania czasu wolnego dzieciom 

i mlodziezy zagrozonej wykluczeniem spolecznym, zapobieganie patologiom spolecznym, 
w tym alkoholizmowi i narkomanii w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwictzywania Problem6w Alkoholowych na rok 2016 i Miejskiego Programu 
Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2016; 

6) organizacja zaj~c sportowych dla os6b z niepelnosprawnoscict; 
7) konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej uzytkowanej przez kluby SPOrtowe; 
8) Mi~dzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny; 
9) Stypendia i nagrody Prezydenta. 

3. Wspolpraca Wydzialu Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du 
b~dzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom pozarz~dowym nast~puj~cych 

zadan: 
1) wspieranie szkolenia sportowego (konkurs ofert); 
2) upowszechnianie sportu wsr6d dzieci i mlodziezy szkolnej (konkurs ofert); 
3) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (konkurs ofert); 
4) zapewnienie bezpieczenstwa os6b kctPictcych si~ i plywajctcych (konkurs ofert); 
5) zapewnienie dodatkowych, zorganizowanych form sp~dzania czasu wolnego dzieciom 

i mlodziezy zagrozonej wykluczeniem spolecznym, zapobieganie patologiom spolecznym, 
w tym alkoholizmowi i narkomanii (konkurs ofert); 

6) organizacja zaj~c sportowych z udzialem os6b z niepelnosprawnoscict (konkurs ofert); 
7) konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej uzytkowanej przez kluby sportowe 

(konkurs ofert); 
8) Mi~dzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny (konkurs ofert); 
9) Stypendia i nagrody Prezydenta (na podstawie uchwal Rady Miejskiej w Lodzi). 

§ 26. 1. Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi realizuje we wsp61pracy 
z organizacjami pozarzctdowymi przedsi~wzi~cia dotyczctce m.in. wspierania rodziny 
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i systemu pieczy zast<tpczej oraz pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom osobom 
w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b. 

2. Zadania priorytetowe z tego zakresu stanowi~: 
1) wspieranie rodziny przezywaj~cej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuilczo

wychowawczych; 
2) rozw6j pieczy zast<tpczej; 
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posilku, lek6w oraz niezb<tdnego ubrania osobom tego 

pozbawionym; 
4) organizowanie i swiadczenie pomocy osobom, kt6re ze wzgl<tdu na trudn~ sytuacj<t 

zyciow'l, wiek, niepelnosprawnosc, chorob<t lub inne przyczyny, potrzebuj~ wsparcia 
w funkcjonowaniu w codziennym zyciu b~dz wymagaj~ uslug w zakresie swiadczonym 
przez jednostki calodobowej opieki; 

5) zmniejszanie negatywnych nast<tpstw dla ofiar i swiadk6w wyst<tpowania przemocy 
w rodzinie; 

6) ograniczanie zaburzeil zycia rodzinnego i spolecznego wywolanych naduzywaniem 
alkoholu, przemoc~ i innymi czynnikami niszcz~cymi zycie rodzinne i spoleczne; 

7) ograniczanie zaburzeil zycia rodzinnego i spolecznego wywolanych uzywaniem substancji 
psychoaktywnych. 

3. Wspolpraca Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi b~dzie prowadzona 
poprzez zlecanie organizacjom pozarz~dowym nast~puj~cych zadan: 
1) wspieranie rodziny przezywaj~cej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuilczo

wychowawczych: 
- prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie opiekuilczej (w tym k61 

zainteresowail, swietlic, klub6w i ognisk wychowawczych) (konkurs ofert), 
- prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie pracy podw6rkowej realizowanej 

przez wychowawc<t (konkurs ofert), 
- organizowanie szkoleil dla asystent6w rodziny w tym superwizji (Prawo zam6wieil 

publicznych - przetarg nieograniczony), 
- organizowanie program6w wspieraj~cych z zakresu podnoszenia umiej<ttnosci 

opiekuilczo-wychowawczych dla rodzic6w dzieci czasowo umieszczonych w pieczy 
zast<tpczej oraz rodzic6w przezywaj~cych trudnosci opiekuilczo-wychowawcze 
(konkurs ofert). 

2) rozw6j pieczy zast<tpczej: 
prowadzenie plac6wek opiekuilczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (konkurs 
ofert), 
prowadzenie plac6wek opiekuilczo-wychowawczych typu specjalistyczno-
terapeutycznego (konkurs ofert), 
prowadzenie plac6wek opiekuilczo-wychowawczych typu rodzinnego (konkurs ofert), 

- prowadzenie mieszkail chronionych dla pelnoletnich wychowank6w opuszczaj~cych 
formy pieczy zast<tpczej (konkurs ofert), 
organizowanie szkoleil podwyzszaj~cych umiej<ttnosci i kompetencje os6b 
prowadz~cych rodzinn~ piecz<t zast<tpcz'l, w tym superwizja (Prawo zam6wieil 
publicznych - przetarg nieograniczony), 

- organizowanie specjalistycznych szkoleil dla os6b wsp61pracuj~cych z rodzinnymi 
formami pieczy zast<tpczej, w tym superwizja (Prawo zam6wieil publicznych -
przetarg nieograniczony). 

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posilku oraz niezb<tdnego ubrania osobom tego 
pozbawionym: 
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- udzielanie schronienia, zapewnienie posilku oraz niezb~dnego ubrania osobom tego 
pozbawionym w schroniskach, noclegowniach, mieszkaniach wspieranych (konkurs 
ofert) , 

- udzielanie schronienia, zapewnienie posilku oraz niezb~dnego ubrania osobom tego 
pozbawionym poprzez prowadzenie swietlicy dla bezdomnych (konkurs ofert), 

- realizacja programu oslonowego "Autobus dla bezdomnych i potrzebujqcych" (konkurs 
ofert), 
prowadzenie punktu pomocy charytatywnej (konkurs ofert). 

4) organizowanie i swiadczenie pomocy osobom, kt6re ze wzgl~du na trudn<t sytuacj~ 

zyciow<t, wiek, niepelnosprawnosc, chorob~ lub inne przyczyny, potrzebuj<t wsparcia 
w funkcjonowaniu w codziennym zyciu b<tdz wymagaj<t uslug w zakresie swiadczonym 
przez jednostki calodobowej opieki: 
- prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa (konkurs ofert), 
- organizowanie i swiadczenie uslug opiekunczych w miejscu zamieszkania (konkurs 

o fert) , 
- organizowanie i swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych w mleJscu 

zamieszkania (konkurs ofert), 
organizowanie i swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych w miejscu 
zamieszkania dla os6b z zaburzeniami psychicznymi (konkurs ofert), 

- prowadzenie dziennych dom6w pomocy (konkurs ofert), 
- prowadzenie srodowiskowych dom6w samopomocy dla os6b z zaburzeniami 

psychicznymi (konkurs ofert), 
- prowadzenie klubu samopomocy dla os6b z zaburzeniami psychicznymi (konkurs 

ofert), 
- prowadzenie mieszkan chronionych (r6znego typu) dla os6b z r6znymi 

niepelnosprawnosciami (konkurs ofert), 
- prowadzenie domu dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w ci<tzy (konkurs ofert), 
- prowadzenie domu pomocy spolecznej 0 zasi~gu ponadgminnym dla os6b przewlekle 

psychicznie chorych (konkurs ofert), 
- prowadzenie domu pomocy spolecznej dla doroslych niepelnosprawnych intelektualnie 

m~zczyzn (konkurs ofert), 
prowadzenie rodzinnego domu pomocy (konkurs ofert); 

- prowadzenie osrodka interwencji kryzysowej. 
5) realizacja Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w zakresie 

zmniejszania negatywnych nast~pstw dla ofiar i swiadk6w wyst~powania przemocy 
w rodzinie: 
- prowadzenie specjalistycznego osrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 

(konkurs ofert), 
szkolenia z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie (Prawo zam6wien 
publicznych - przetarg nieograniczony). 

6) realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi<tzywania Problem6w Alkoholowych 
w zakresie ograniczenia zaburzen zycia rodzinnego i spolecznego wywolanych 
naduzywaniem alkoholu, przemoc<t i innymi czynnikami niszcz<tcymi zycie rodzinne 
i spoleczne: 
- organizowanie i prowadzenie hosteli dla os6b z problemem alkoholowym (konkurs 

ofert), 
- organizowanie i prowadzenie bank6w zywnosci (konkurs ofert), 

prowadzenie jadlodajni i kuchni spolecznych dla os6b z problemem alkoholowym 
i czlonk6w ich rodzin (doroslych i dzieci) (konkurs ofert), 
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- organizowanie i prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie opiekunczo
specjalistycznej dla dzieci i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholowym (konkurs 
ofert), 

- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum 
integracji spolecznej dla osob uzaleznionych od alkoholu (konkurs ofert). 

7) realizacja Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w zakresie ograniczenia 
zaburzen zycia rodzinnego spolecznego wywolanych uzywaniem substancji 
psychoaktywnych: 
- organizowanie i prowadzenie osrodkow rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla 

osob uzaleznionych i szkodliwie uzywaj'lcych substancje psychoaktywne, ktore 
ukonczyly program terapeutyczny (konkurs ofert), 

- realizacja programow reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osob uzaleznionych 
lub szkodliwie uzywaj'lcych, ktore ukonczyly program terapeutyczny (konkurs ofert), 

- realizacja programow reintegracji spolecznej dla osob uzaleznionych lub szkodliwie 
uzywaj'lcych, ktore ukonczyly program terapeutyczny (konkurs ofert). 

4. Zadania realizowane w trybie umow wieloletnich (w trakcie realizacji): 
1) prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie opiekunczej (w tym kol 

zainteresowan, swietlic, klubow i ognisk wychowawczych); 
2) prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie pracy podworkowej realizowanej 

przez wychowawc~; 
3) prowadzenie placowek opiekunczo-wychowawczych typu rodzinnego; 
4) prowadzenie placowek opiekunczo-wychowawczych typu specjalistyczno-

terapeutycznego; 
5) prowadzenie placowek opiekunczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego; 
6) prowadzenie mieszkan chronionych dla pelnoletnich wychowankow opuszczaj'lcych formy 

pieczy zast~pczej (umowa obowi'lzuje do dnia 30 kwietnia 2016 r.); 
7) udzielanie schronienia, zapewnienie posilku oraz niezb~dnego ubrania osobom tego 

pozbawionym w schroniskach, nociegowniach, mieszkaniach wspieranych; 
8) udzielanie schronienia, zapewnienie posilku oraz niezb~dnego ubrania osobom tego 

pozbawionym poprzez prowadzenie swietlicy dla bezdomnych; 
9) realizacja programu oslonowego "Autobus dla bezdomnych i potrzebuj'lcych"; 
1 0) prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa; 
11) organizowanie i swiadczenie uslug opiekunczych w miejscu zamieszkania; 
12) organizowanie swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych w mleJscu 

zamieszkania; 
13) organizowanie i swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych w mleJSCU 

zamieszkania dla osob z zaburzeniami psychicznymi; 
14) prowadzenie dziennych domow pomocy; 
15) prowadzenie srodowiskowych domow samopomocy dla osob z zaburzeniami 

psychicznymi; 
16) prowadzenie klubow samopomocy dla osob z zaburzeniami psychicznymi; 
17) prowadzenie mieszkan chronionych (roznego typu) dla osob z roznymi 

niepelnosprawnosciami; 
18) prowadzenie domu dla matek z maloletnimi dzie6mi i kobiet w ci'lzy; 
19) prowadzenie domu pomocy spolecznej 0 zasi~gu ponadgminnym dla osob przewlekle 

psychicznie chorych; 
20) prowadzenie domu pomocy spolecznej dla doroslych niepelnosprawnych intelektualnie 

m~zczyzn; 

21) prowadzenie specjalistycznego osrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 
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5. Zadania realizowane w trybie umow wieloletnich, ktOrych realizacja rozpoczyna 
si~ w roku 2016: 
1) prowadzenie mieszkan chronionych dla pelnoletnich wychowankow opuszczaj'lcych formy 

pieczy zast~pczej (zlecenie realizacji zadania od dnia 1 maja 2016 r.); 
2) prowadzenie placowki opiekunczo-wychowawczej typu rodzinnego (nowa placowka, 

ktorej prowadzenie b~dzie uzaleznione od mozliwosci finansowych Miasta w 2016 r.); 
3) prowadzenie rodzinnego domu pomocy (nowe zadanie, ktorego realizacja b~dzie 

uzalezniona od mozliwosci finansowych Miasta w 2016 r.); 
4) prowadzenie osrodka interwencji kryzysowej (nowe zadanie, ktorego realizacja b~dzie 

uzalezniona od mozliwosci finansowych Miasta w 2016 r.); 
5) organizowanie i prowadzenie hosteli dla osob z problemem alkoholowym; 
6) organizowanie i prowadzenie bankow zywnosci; 
7) prowadzenie jadlodajni i kuchni spolecznych dla osob z problemem alkoholowym 

i czlonkow ich rodzin (doroslych i dzieci); 
8) prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej; 
9) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum 

integracji spolecznej dla osob uzaleznionych od alkoholu; 
10) organizowanie i prowadzenie osrodkow rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla 

osob uzaleznionych i szkodliwie uzywaj'lcych substancje psychoaktywne, ktore 
ukonczyly program terapeutyczny; 

11) realizacja programow reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osob uzaleznionych lub 
szkodliwie uzywaj'lcych, ktore ukonczyly program terapeutyczny; 

12) realizacja programow reintegracji spolecznej dla osob uzaleznionych lub szkodliwie 
uzywaj'lcych, ktore ukonczyly program terapeutyczny. 

§ 27. 1. Zarz~d Drog i Transportu realizuje we wspolpracy z organizacjami 
pozarzqdowymi przedsi~wzi~cia dotycz'lce m.in.: przeprowadzenia kampanii promocyjno
informacyjno-edukacyjnej oraz realizacji dzialan odbywaj'lcych si~ w ramach Europejskiego 
Tygodnia ZrownowaZonego Transportu skierowanych do mieszkancow Lodzi oraz 
prowadzenia zaj~6 z edukacji komunikacyjnej. 

2. Zadania priorytetowe z tego zakresu stanowi~: 
1) przeprowadzenie dzialan maj'lcych na celu zach~cenie mieszkancow Lodzi do zmiany 

przyzwyczajen niekorzystnych dla zdrowia i wyboru innych, ekologicznych sposobow 
podrozowania poprzez propagowanie komunikacji rowerowej i transportu publicznego, 
promowanie pieszych podrozy i grupowych dojazdow. Realizacja dzialan promocyjno
edukacyjnych oraz organizacja w przestrzeni miejskiej przedsi~wzi~6 skierowanych do 
pieszych, rowerzystow, pasaZerow komunikacji miejskiej i kierowcow, w tym 20 wrzesnia 
organizacja Park(lng)day oraz 22 wrzesnia Dnia bez samochodu, zaproponowanie realnych 
do wdrozenia rozwi'lzan zmieniaj'lcych na stale przestrzen miejsktt; 

2) zaj~cia dla dzieci w zakresie bezpieczenstwa w ruchu drogowym skierowane do 
przedszkolakow i uczniow szkol podstawowych. 

3. Wspolpraca Zarz~du Drog i Transportu b~dzie prowadzona poprzez zlecanie 
organizacjom pozarz~dowym nast~puj~cych zadan: 
1) przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjno-edukacyjnej oraz realizacja 

przedsi~wzi~6 odbywaj'lcych si~ w ramach Europejskiego Tygodnia Zrownowazonego 
Transportu skierowanych do mieszkancow Lodzi (zakup uslugi); 

2) prowadzenie zaj~6 z edukacji komunikacyjnej dla mieszkancow Lodzi (zakup uslugi). 
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Rozdzial8 
Tryb powolywania oraz zasady dzialania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert 

w konkursach ofert 

§ 28. 1. Propozycja skladu osobowego Komisji Konkursowej jest przygotowywana 
przez poszczeg6lnych realizator6w konkurs6w ofert. 

2. W zaleznosci od przedmiotu konkursu ofert sklad Komisji Konkursowej wynosi nie 
mmeJ niz pitte os6b, w tym nie mniej niz dwie osoby wskazane przez organizacje 
pozarzqdowe. 

§ 29. 1. Biuro ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej 
i Zdrowia Urzttdu prowadzi listtt os6b wskazanych przez organizacje pozarzqdowe, kt6re 
zostaly zgloszone do udzialu w pracach Komisji Konkursowych. Lista zamieszczona jest na 
Portalu. 

2. Realizatorzy konkurs6w ofert wybierajet osoby wskazane przez organizacje 
pozarzetdowe do Komisji Konkursowej z listy, 0 kt6rej mowa w ust. 1, z zastrzezeniem 
ust. 3 i 4. 

3. W sklad Komisji Konkursowej nie moget wchodzie osoby wskazane przez organizacje 
pozarzetdowe bioretce udzial w konkursie ofert. 

4. W przypadku, gdy wylonienie os6b wskazanych przez organizacje pozarzetdowe 
w spos6b, 0 kt6rym mowa w ust. 2, nie jest mozliwe, realizator konkursu ofert zamieszcza na 
Portalu inforrnacjtt 0 naborze do Komisji Konkursowej os6b wskazanych przez organizacje 
pozarzetdowe, prowadzetce dzialalnose na terenie Lodzi, nie bioretce udzialu w konkursie ofert. 
Informacja ta moze bye dodatkowo podana do wiadomosci publicznej winny spos6b, 
zapewniajetcy szeroki dostttp spoleczny. 

5. W pracach Komisji Konkursowych moget uczestniczye takze, z glosem doradczym, 
osoby posiadajetce specjalistycznet wiedztt w dziedzinie objtttej konkursem. 

6. Przewodniczetcy Komisji Konkursowej przekazuje inforrnacjtt na temat termin6w 
posiedzen Komisji Konkursowej Pelnomocnikowi, kt6ry moze brae udzial w pracach Komisji 
Konkursowych w roli obserwatora. 

7. W pracach Komisji Konkursowych moget brae udzial osoby wyznaczone do obslugi 
organizacyjno-technicznej konkursu ofert. 

Rozdzial9 
Wsp61praca 0 charakterze niefinansowym 

§ 30. Miasto wspiera organizacje pozarzetdowe nie tylko finansowo, ale takze poprzez 
r6znorodne formy wsp61pracy 0 charakterze niefinansowym. Formy te obejmujet 
w szczeg6lnosci: 
1) informowanie 0 planowanych kierunkach dzialalnosci i realizowanych zadaniach; 
2) wsp61practt z L6dzket Radet Dzialalnosci Pozytku Publicznego; 
3) wsp61practt z zespolami 0 charakterze doradczym i inicjatywnym, w szczeg6lnosci 

z Komisjami Dialogu Obywatelskiego; 
4) konsultowanie projekt6w uchwal i akt6w norrnatywnych w dziedzinach dotyczetcych 

dzialalnosci statutowej organizacji pozarzetdowych; 
5) realizacjtt wsp6lnych przedsittwzitte organizacji pozarzetdowych i Miasta; 
6) wsp61redagowanie portalu "L6dz Aktywnych Obywateli"; 
7) wsp61organizowanie kongres6w, konferencji i spotkan tematycznych, szkolen 

i warsztat6w, dotyczetcych wsp61pracy organizacji pozarzetdowych z samorzetdem; 
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8) wspieranie dzialan zwi'l.zanych z pozyskiwaniem srodkow zewncttrznych na dzialalnose 
organizacj i pozarz'l.dowych; 

9) udzielanie rekomendacji w ramach wystctpowania przez organizacje pozarz'l.dowe do 
innych instytucji z wnioskami 0 dotacje; 

10) obejmowanie patronatem honorowym Prezydenta wydarzen posiadaj'l.cych szczegoln'l. 
rangct i adresowanych do mieszkancow Miasta, planowanych do realizacji przez 
organizacje pozarz'l.dowe; 

11) wspieranie dzialan promuj'l.cych pozyskiwanie 1 % podatku dochodowego od osob 
fizycznych lokalnym organizacjom pozytku publicznego; 

12) udostctpnianie na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych, zgodnie z aktualnie 
obowi'l.zuj'l.cymi zasadami gospodarowania zasobami komunalnymi lokali uzytkowych 
okreslonymi prawem miejscowym; 

13) udostctpnianie, w miarct posiadanych mozliwosci, infrastruktury (w tym sal), przestrzeni, 
drog wewncttrznych na dzialalnose w obszarach pozytku publicznego; 

14) gotowose udzialu w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez 
organizacje pozarz'!:dowe; 

15) pomoc w przygotowaniu i sprawdzeniu ofert pod wzglctdem formalnym, skladanych przez 
organizacje pozarz'l.dowe w ramach konkursow ofert oglaszanych przez Miasto; 

16) promowanie dzialalnosci i informowanie na temat zasad tworzenia KDO; 
17) pomoc w uzyskaniu przez organizacje pozarz'l.dowe lokalu uzytkowego na siedzibct na 

zasadach okreslonych w prawie miejscowym; 
18) wspolpracct w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem, 

dofinansowanego ze srodkow unijnych, w zakresie i na zasadach przewidzianych 
w dokumentacji aplikacyjnej, indywidualne konsultacje z przedstawicielami organizacji 
pozarz'l.dowych; 

19) nadzor nad dzialalnosci'l. stowarzyszen i fundacji zarejestrowanych na terenie Miasta; 
20) wspoltworzenie bazy kontaktow elektronicznych do organizacji pozarz'l.dowych, 

prowadz'l.cych dzialalnose na rzecz mieszkancow Miasta i upowszechnianie za jej 
posrednictwem informacji dotycz'l.cych wspolpracy Miasta z organizacjami 
pozarz'l.dowymi; 

21) pomoc we wspolpracy z jednostkami pomocniczymi Miasta w ramach dzialan na rzecz 
lokalnych spolecznosci. 

RozdziallO 
Zasady tworzenia partnerstw z organizacjami 

§ 31. 1. W celu realizacji projektow wspolfinansowanych ze :hodel zewn~trznych, 
mog'l. bye tworzone partnerstwa pomictdzy Miastem a organizacjami pozarz'l.dowymi. 

2. Powstanie partnerstwa moze nast'I:Pie wowczas, gdy planowane zadanie dotyczy 
zadan priorytetowych wymienionych w Programie, b'l.dz wpisuj'l.cych sict w cele strategiczne 
Miasta. 

3. Partnerstwo moze bye nawi'l.zane z inicjatywy Miasta b'l.dz organizacji pozarz'l.dowej. 
4. W przypadku gdy z inicjatyw'l. wystctpuje Miasto, oglasza nabor na partnerow na 

stronie intemetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej w celu umozliwienia potencjalnym 
partnerom zapoznania sict z inicjatyw'l. i zgloszenia zamiaru wspolnego dzialania. 

5. W przypadku gdy z inicjatyw'l. wystctpuje organizacja pozarz'l.dowa, przedstawia ona 
Miastu koncepcjct projektu zawieraj'l.c'l. cel zadania, zalozenia merytoryczne, planowane 
dzialania i proponowany udzial partnera w projekcie. 
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Rozdzialll 
L6dzka Rada Dzialalnosci Poiytku Publicznego 

§ 32. Zadania Lodzkiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego obejmuj'l 
w szczegolnosci: 
1) opiniowanie projektu strategii rozwoju Miasta; 
2) opiniowanie projektow uchwal i aktow prawa mleJscowego, dotycz'lcych sfery zadan 

publicznych, 0 ktorej mowa wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz wspolpracy z organizacjami pozarz'ldowymi; 

3) wyrazanie opinii w sprawach dotycz'lcych funkcjonowania organizacji pozarz'ldowych; 
4) udzielanie pomocy i wyrazanie opinii w przypadku sporow mi~dzy organami administracji 

publicznej a organizacjami pozarz'ldowymi; 
5) wyrazanie opinii w sprawach dotycz'lcych zadan publicznych, w tym zlecania tych zadan 

do realizacji przez organizacje pozarz'ldowe; 
6) podejmowanie inicjatyw dotycz'lcych sektora pozarz'ldowego; 
7) wskazywanie priorytetowych obszarow dzialan we wspolpracy samorz'ldu z organizacjami 

pozarz'ldowymi. 

Rozdzial12 
Zespoly 0 charakterze doradczym i inicjatywnym 

§ 33. Zadania Zespolu ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie: 
1) monitorowanie dzialan prowadzonych w ramach Gminnego Programu Przeciwdzialania 

Przemocy w Rodzinie na 2016 rok; 
2) wymiana informacji na temat wyst~powania zjawiska przemocy w rodzinie; 
3) wymiana informacji na temat skutecznosci podejmowanych dzialan w zakresie 

przeciwdzialania przemocy w rodzinie. 

§ 34. 1. Miasto moze tworzye Komisje Dialogu Obywatelskiego, wspolnie 
z organizacjami pozarz'ldowymi prowadz'lcymi dzialalnose statutow'l w zakresie dzialalnosci 
danej KDO. 

2. KDO dziala w poszczegolnych obszarach zadan publicznych nalez'lcych do Miasta. 
3. Wol~ powolania KDO moze zglosie 5 organizacji pozarz'ldowych prowadz'lcych 

dzialalnose na terenie Miasta. 
4. W sklad KDO wchodzi po jednym przedstawicielu zgloszonym przez organizacje 

pozarz'ldowe oraz minimum po jednym przedstawicielu komorki organizacyjnej. 
5. W szczegolnych przypadkach KDO mog'l bye powolywane przez mniej niz 

5 organizacji pozarz'ldowych. W takim wypadku do powolania KDO konieczna jest, poza 
akceptacj'l Prezydenta, pozytywna opinia Lodzkiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego. 

6. KDO maj'l charakter doradczy i inicjatywny. Do zadail KDO, w szczegolnosci 
nalezy: 
1) mozliwosc wyrazania stanowisk na temat dokumentow i projektow aktow prawnych 

wydawanych przez organy Miasta w zakresie dzialalnosci danej KDO; 
2) wspolpraca z komork'l organizacyjn'l w celu polepszenia i podwyzszenia efektywnosci 

dzialan kierowanych do mieszkancow Miasta; 
3) wspolpraca w zakresie ksztaltowania priorytetow wspolpracy i standardow zadan 

konkursowych dla organizacji pozarz'ldowych w obszarze dzialalnosci danej KDO; 
4) diagnoza potrzeb grup docelowych organizacji pozarz'ldowych, dzialaj'lcych w danej 

KDO; 
5) wyst~powanie do organow Miasta z wnioskami w zakresie swojej dzialalnosci; 
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6) wsp61praca z Pelnomocnikiem i L6dzket Radet Dzialalnosci Pozytku Publicznego. 
7. Wszelkie informacje 0 dzialaniach KDO, jej pracach i podejmowanych uchwalach Set 

jawne. Na Portalu zamieszczane Set: 
1) informacje na temat termin6w i miejsc posiedzeil KDO (co najmniej 5 dni przed 

planowanym posiedzeniem); 
2) raporty z posiedzeil KDO zawierajetce ustalenia i wyniki glosowania (do 30 dni od daty 

posiedzenia); 
3) roczne sprawozdania z dzialalnosci KDO. 

8. Szczeg610wy tryb powolania i organizacja KDO Set okreslone w zarzetdzeniu 
Prezydenta. 

Rozdzial13 
Oeena realizaeji Programu 

§ 35. 1. Spos6b realizacji Programu podlega ocenie, kt6ra opiera si~ w szczeg61nosci 
na analizie jego wynik6w pod kettem nast~pujetcych kryteri6w: 
1) liczby ogloszonych otwartych konkurs6w ofert; 
2) liczby ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert; 
3) liczby um6w zawartych przez Miasto z organizacjami pozarzetdowymi na realizacj~ zadail 

publicznych w wyniku konkurs6w ofert, trybu okreslonego wart. 19a ustawy czy 
post~powania zgodnie z ustawct z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieil publicznych; 

1) liczby organizacji pozarzetdowych realizujctcych zadania publiczne we wsp61pracy 
z Miastem; 

2) liczby um6w zawartych na okres dluzszy niz 1 rok; 
3) letcznej wysokosci srodk6w finansowych Miasta zaangazowanych w realizacj~ zadail 

publicznych w wyniku zawarcia stosownych um6w z organizacjami pozarzetdowymi; 
4) wysokosci kwot udzielonych dotacji przez poszczeg61ne kom6rki organizacyjne; 
5) stopnia wykorzystania srodk6w przeznaczonych w budzecie Miasta na realizacj~ zadail 

uj~tych w Programie; 
6) lctcznej wysokosci srodk6w finansowych zaangaZowanych przez organizacje pozarzetdowe 

w realizacj~ zadail publicznych w zwietzku z umowami, 0 kt6rych mowa w pkt 3. 
2. Za koordynacj~ monitoringu i ewaluacji Programu odpowiada Biuro ds. Partycypacji 

Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urz~du we wsp61pracy 
z Pelnomocnikiem. 

3. Wszystkie kom6rki organizacyjne realizujetce zadania publiczne we wsp61pracy 
z organizacjami pozarzetdowymi, przekazujet do Biura ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urz~du zbiorcze sprawozdania 
z wykonania Programu i uczestniczet w monitoringu Programu. 

Rozdzial14 
Przebieg konsultaeji 

§ 36. 1. Program powstal na podstawie wykazu zadail priorytetowych opracowanego 
przez komorki organizacyjne realizuj'lce zadania we wsp61pracy Z organizacjami 
pozarzctdowymi. 

2. Organizacje pozarzetdowe mialy mozliwosc zglaszania nowych propozycji do 
Programu do dnia 30 czerwca 2015 r. 

3. Na podstawie powyzszych materia16w Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urz~du sporzetdzilo projekt Programu. 
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4. Projekt zalozen do Programu zostal zaprezentowany na spotkaniach 
z przedstawicielami organizacji pozarzqdowych nalezqcych do KDO. 

5. W trakcie konsultacji projektu Programu wplyn~lo ... uwag i propozycji, zgloszonych 
przez ..... orgamzacJe pozarz'ldowe. Kom6rki organizacyjne uwzgl~dnily . ... uwag/i 
w projekcie Programu. 

Rozdzial15 
Zglaszanie zadaii przez organizacje pozarz~dowe 

§ 38. 1. Program zaklada mozliwosc uwzgl~dnienia nowych form wsp61pracy 
i doskonalenia tych, kt6re juz zostaly okreslone. 

2. Organizacje pozarz'ldowe mog'l r6wmez skladac swoje propozycje zadan 
do uwzgl~dnienia w budzecie miasta Lodzi na rok 2017 w terminie do 30 czerwca 2016 r., 
adresuj'lc te propozycje do wlasciwych merytorycznie kom6rek organizacyjnych 
oraz do KDO w celu om6wienia zadan publicznych przewidzianych do realizacji na rok 2017. 



OGLOSZENIE 

Zalqcznik Nr 2 
do zarzqdzenia Nr~D62 NIl/IS 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 5 pazdziemika 2015 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza przeprowadzenie konsultacji z Lodzk~ Rad~ Dzialalnosci POZytku Publicznego 

i z organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie, 
projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie przyj~cia "Programu wspolpracy 
Miasta Lodzi z organizacjami pozarz~dowymi 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 2016". 

Konsultacje odb~dq si~ w okresie od dnia 12 pazdziemika 2015 r. do dnia 26 pazdziemika 
2015 r., w fonnie skladania opinii i uwag na pismie z wykorzystaniem fonnularza, kt6ry -
podobnie jak projekt Programu - b~dzie dost~pny na portalu "L6dz Aktywnych Obywateli" 
pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl. w zakladce "Konsultacje z L6dzkq Radq 

• . Dzialalnosci Pozytku Publicznego i z organizacjami pozarzqdowymi" oraz bezposrednio 
w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia 
Urz~du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II pi~tro, pok6j nr 1). 
Wypelniony fonnularz mozna przekazac: 
a) osobiscie w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej 

i Zdrowia Urz~du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II pi~tro, pok6j 
nr 1), w godzinach pracy Urz~du Miasta Lodzi; 

b) drogq elektronicznq na adres: zespop@uml.lodz.pl. 

Propozycje, opinie i uwagi przekazane w innej fonnie, zlozone po dniu 26 pazdziemika 
2015 r. lub niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, nie b~dqrozpatrywane. 



Zahtcznik Nr 3 
do zarzlldzenia N r f}J)6L NIl/IS 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 5 paidziemika 2015 r. 

Formularz konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie przyj~cia 
"Programu wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami pozarz~dowymi 

oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci poiytku puhlicznego i 0 wolontariacie, na rok 2016" 

Uwagi do Programu 

Lp. Obecny zapis Proponowane brzmienie zapisu Uzasadnienie 

(strona, §, ust~p punkt, 
podpunkt) 

I. 

2. 

3. 

Opinia 0 "Programie wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami pozarz~dowymi 
oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci poiytku puhlicznego i 0 wolontariacie, na rok 2016" wraz 
z uzasadnieniem: 

a) pozytywna; b) raczej pozytywna; c) trudno powiedziec; d) raczej negatywna; e) negatywna 
(prosz<t podkreslic wlasciwC\: odpowiedz) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



Nazwa i adres organizacji pozarz~dowej zglaszaj~cej uwagilopinie oraz czytelnie 
wpisane imi~ i nazwisko osoby wypelniaj~cej formularz: 

Uwagi i opinie zgloszone na formularzu konsultacji wypelnionym anonimowo nie b~d~ 
rozpatrywane. 


