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UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie przyjgcia ,,Programu wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami 
pozanqdowymi oraz podmiotami, o ktbrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 5a 
ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici pozytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 393 ,  Rada Miejska w todzi  

uchwala, co nastgpuje: 

§ 1. Przyjmuje siq, stanowiqcy zalqcznik do uchwaly, ,,Program wspMpracy Miasta 
Lodzi z organizacjarni pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici pozytku publicznego i o wolontariacie, 
na rok 20 17". 

$2 .  Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

tj 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

PIER SZY WICEPRE , ENT MIASTA Yi b 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 
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Rozdzial 1 
Wprowadzenie do Programu 

fj 1. 1. Wspolpraca Miasta Lodzi z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, 
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici pozytku 
publicznego i o wolontariacie, wiqze siq z realizacjq zasady pomocniczoici oraz sluzy 
umacnianiu uprawnien obywateli. 

2. DzialalnoSC osob zrzeszonych w wymienionych powyzej podmiotach sprzyja 
tworzeniu wiqzi spolecznych, odpowiedzialnoici za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu 
potrzeb roznych grup mieszkancow. ,,Program wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017", 
zwany dalej Programem, jest wyrazem d@enia wladz Miasta Lodzi do wspierania tej 
dzialalnoici. Reguluje on zakres wspolpracy w wymiarze finansowym oraz niefinansowym, 
a takze okreila jej formy, realizatorow i zadania przewidziane do realizacji. 

3. Wspolpraca Miasta Lodzi z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, 
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici pozytku 
publicznego i o wolontariacie, stanowi w szczegolno~ci realizacjq zalozen ,,Wieloletniego 
programu wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, 
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici pozytku 
publicznego i o wolontariacie, na lata 20 16-20 18". 

4. ~ r o d k i  przeznaczone na realizacjq poszczegolnych z a d ~  w 2017 r. zostanq 
szczegolowo okreilone w projekcie budzetu miasta Lodzi. 

5.Szczegolowy wykaz zadan przewidziany do realizacji we wspolpracy 
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie wraz 
z harmonogramem oglaszania otwartych konkursow ofert na ich realizacjq zostanie ogloszony 
do dnia 31 stycznia 2017 r. na portalu ,,Lodz Aktywnych Obywateli", funkcjonujqcym 
na stronie intemetowej Urzqdu Miasta Lodzi www.akt~wniobvwatele.uml.lodz.~l oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu Miasta Lodzi. 

Rozdzial2 
Postanowienia og6lne 

5 2. IlekroC w niniejszym Programie jest mowa o: 
1) Prezydencie - nalezy przez to rozumieC Prezydenta Miasta Lodzi; 
2) MieScie - nalezy przez to rozumieC Miasto Lodz; 
3) Urzqdzie - nalezy przez to rozumieC Urzqd Miasta Lodzi; 
4) komorkach organizacyjnych - nalezy przez to rozumieC wydzial (rownorzqdnq komorkq 

organizacyjnq o innej nazwie) Urzqdu i miejskqjednostkq organizacyjnsl; 
5) Pelnomocniku - nalezy przez to rozumieC Pelnomocnika Prezydenta Miasta Lodzi 

ds. W spolpracy z Organizacjami Pozarzqdowymi; 
6) ustawie - nalezy przez to rozumieC ustawq z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici 

pozytku publicznego i o wolontariacie; 
7) organizacjach pozarzqdowych - nalezy przez to rozumieC organizacje pozarzqdowe oraz 

podmioty, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy; 
8) konkursach ofert - nalezy przez to rozumieC otwarte konkursy ofert na realizacjq zadan 

publicznych dla organizacji pozarzqdowych, ogloszonych zgodnie z art. 13 ustawy; 
9) zadaniach publicznych - nalezy przez to rozumiek zadania publiczne, o ktorych mowa 

w art. 4 ust. 1 ustawy; 



10) KDO - nalezy przez to rozumieC Komisje Dialogu Obywatelskiego; 
11 )  Portalu - nalezy przez to rozumieC portal ,,Eodz Aktywnych Obywateli", funkcjonujqcy 

na stronie internetowej Urzedu www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl; 
12) BIP - nalezy przez to rozumieC Biuletyn Inforrnacji Publicznej Urzqdu. 

Rozdzia13 
Adresaci, cel g16wny i cele szczeg61owe Programu 

$ 3. Program adresowany jest do organizacji pozarzqdowych. 

$ 4. Glownym celem Programu jest ksztaltowanie demokratycznego ladu spolecznego 
w Srodowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiqdzy administracjq publicznq 
a organizacjami pozarzqdowymi. 

$ 5. Program ma na celu w szczegolnoSci: 
1) zwiekszenie aktywnoici lodzian w celu pelniejszego zaspokajania potrzeb mieszkancow 

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

spolecznoSci lokalnych lub ogolu mieszkaricow; 
3) wspolpracq z organizacjami pozarzqdowymi przy tworzeniu polityk publicznych na 

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

Miasta; 
5) integracjq podmiotow realizujqcych zadania publiczne; 
6) prezentacjq dorobku Srodowiska organizacji pozarzqdowych i promowanie jego osiqgniqC; 
7) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu Srodkow na zadania publiczne, w tym ze zrodel 

zewnetrznych. 

Rozdzia14 
Zasady wsp61pracy 

$6.  Program jest wyrazem polityki wladz Miasta wobec organizacji pozarzqdowych, 
zmierzajqcej do zapewnienia im jak najlepszych mozliwoSci do dzialania na terenie Miasta 
i opartej na zasadach: 
1) pomocniczoSci, zgodnie z ktorq Miasto przekazuje zadania do bezpoiredniej realizacji 

organizacjom pozarzqdowym tam, gdzie istniejq ku temu odpowiednie warunki 
organizacyjne i finansowe; 

2) suwerennoSci stron, zgodnie z ktor% zarowno Miasto, jak i organizacje pozarzqdowe nie 
mogq ograniczaC swojego prawa do sarnostanowienia; 

3) partnerstwa, tj. rownoici stron, wspolnego definiowania problemow i cel6w oraz lqczenia 
zasob6w w celu ich realizacji; 

4) efektywnoici, ktora polega na wspolnym dqzeniu do osiqgniqcia mozliwie jak najlepszych 
efektow, przy jak najmniejszych nakladach i poszanowaniu publicznych i prywatnych 
zasobow; 

5) uczciwej konkurencji, tj. wlqczania do wspolpracy na rownych prawach wszystkich 
zainteresowanych podmiotow; 

6) jawnosci, zgodnie z ktbrq wszystkie aspekty wspolpracy sq dostqpne dla zainteresowanych, 
a wyniki wspolpracy squpowszechniane w sposob zapewniajqcy dostep do nich. 



Rozdzial5 
Zakres i formy wsp6lpracy 

$ 7. Wspolpraca Miasta z organizacjami pozarzqdowymi dotyczy realizacji zadan 
publicznych, okreilonych w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadajqcym zadaniom 
gminy i powiatu i ma charakter wspolpracy finansowej oraz niefinansowej. 

$ 8. Wspolpraca o charakterze finansowym pomiqdzy Miastem a organizacjami 
pozarzqdowymi moze by6 prowadzona w szczegolno~ci poprzez zlecanie organizacjom 
pozarzqdowym realizacji zadah publicznych na zasadach okreilonych w ustawie w formie: 
1) powierzania wykonywania zadsui publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

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

$ 9. ~ rodk i  finansowe na realizacjq zadah publicznych bqdq przyznawane, 
w szczegolnoSci poprzez: 
1) otwarte konkursy ofert lub z pominiqciem otwartych konkursow ofert, przy zastosowaniu 

trybu okreilonego w art. 19a ustawy; 
2) umowy partnerskie, okreilone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 i 1250) 
3) urnowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, trybem okreilonym odrqbnq uchwalq Rady 

Miej skiej w Lodzi. 

$ 10. Organizacje pozarzqdowe mogq rowniez wystqpowak w procedurach dotyczqcych 
zakupu przez Miasto potrzebnych uslug w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 201 5 r. poz. 2 164 oraz 
z 2016 r. poz. 83 1,996, 1020, 1250, 1265 i 1579). 

tj 11. 1. Na realizacjq zadsui Miasta we wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi 
w 201 7 r. okreila siq kwotq nie wyzszq ni i  48 763 525,52 zl, z zastrzezeniem ust. 2. 

2. WysokoiC Srodkow, o ktorych mowa w ust. 1 moze ulec zmianie w zaleznoici od 
wysokoici Srodkow zaplanowanych w budzecie miasta Lodzi na 201 7 r. 

3.  Zadania z zakresu administracji rzqdowej bqdi zadania wlasne dofinansowane przez 
dysponentow irodkow budzetu paiistwa sq realizowane do wysokoici tych Srodkow. 

tj 12. Na realizacjq umow o wykonanie inicjatywy lokalnej planuje siq okreilenie 
rezenvy celowej w wysokoici przyjqtej przez Radq Miejskq w todzi  w budzecie miasta Lodzi 
na2017 r. 

Rozdzial6 
Realizatorzy Programu 

$14. Glownymi podmiotami realizujqcymi ze strony Miasta wspolpracq 
z organizacjami pozarzqdowymi bqdq w 20 1 7 r. : 
I)  Rada Miejska w Eodzi i jej komisje w zakresie ustalania kierunkow tej wspolpracy; 
2) Prezydent, w zakresie sposobu realizacji Programu, a w szczegolnoici: 

a) dysponowania Srodkami na ten cel w ramach budzetu miasta Lodzi, 
b) oglaszania konkursow ofert na realizacjq zadan publicznych; 

3) todzka Rada Dzialalnoici Pozytku Publicznego; 



4) Pelnomocnik w zakresie: 
a) udzialu w pracach Lodzkiej Rady DzialalnoSci Pozytku Publicznego, 
b) udzialu w tworzeniu standardow wspolpracy administracji publicznej z organizacjami 

pozarzqdowymi, 
c) udzialu w diagnozowaniu potrzeb Srodowiska lodzkich organizacji pozarzqdowych, 
d) koordynowania wspolpracy Miasta z organizacjami pozarzqdowymi; 

5) Komisje Konkursowe w zakresie opiniowania ofert w konkursach ofert; 
6) KDO; 
7) wymienione komorki organizacyjne w zakresie: bieiqcych kontaktow z organizacjami 

pozarzqdowymi, udzialu w przygotowywaniu i konsultacjach projektu Programu, 
przygotowywania i obshgi konkursow ofert na realizacjq zadari publicznych, w tym 
udzielania informacji o sposobie wypelniania ofert w ww. konkursach, sprawdzania ofert 
pod wzglqdem formalnym, upubliczniania wynikow konkursow ofert, sporzqdzania umow 
z organizacjami pozarzqdowymi, ktorych oferty zostaly wybrane do realizacji 
w konkursach ofert, nadzoru nad realizacjq zadan publicznych i kontroli wydatkowania 
dotacji oraz w zakresie sporzqdzania sprawozdari z realizacji Programu: 

a) w Departamencie Prezydenta: Biuro Obslugi Inwestora i Wspolpracy z Zagranicq, 
b) w Departamencie Architektury i Rozwoju: 

- Biuro Miejskiego Konsenvatora Zabytkow, 
- Biuro ds. Rewitalizacji, 

c) w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia: 
- Biuro Promocji, Komunikacji Spolecznej i Turystyki, 
- Biuro ds. Partycypacji Spolecznej, 
- Wydzial Kultury, 
- Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych, 

d) w Departamencie Spraw Spolecznych: 
- Wydzial Edukacji, 
- Wydzial Sportu, 

e) w Departamencie Obslugi i Administracji: 
- Wydzial Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami, 

f )  Miej ski OSrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi, 
g) Zarzqd Drog i Transportu; 

8) w ramach czqSci niefinansowej, realizatorami wspolpracy bqdq rowniez w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem: 

a) Biuro Gospodarki Mieszkaniowej, 
b) Wydzial Dysponowania Mieniem. 

5 15. Realizacja zadari Miasta przez organizacje pozarzqdowe odbywaC siq bqdzie nie 
tylko w ramach niniejszego Programu, ale rowniez w ramach innych szczegolowych 
programow m.in.: Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi, Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na rok 20 1 7, Miej skiego Programu 
Przeciwdzialania Narkomanii na rok 20 17, Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2017 rok, ,,Strategii rozwoju ulicy 
Piotrkowskiej w Eodzi na lata 2009-2020", ,,Strategii Zintegrowanego Rozwoju Eodzi 
2020+", Lokalnego Programu Rewitalizacji Eodzi 2020+, Miejskiego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego, ,,Programu Realizacji Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczenstwa 
Ruchu Drogowego w Eodzi na lata 2015-2020" i Programu Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 
2020+. 



§ 16. Lodzkie organizacje pozarzqdowe wspolpracujq rowniez z Miastem przy 
realizacji zadan spoza katalogu zadan publicznych, okreilonych w ustawie, np. z zakresu 
oiwiaty niepublicznej, opieki nad zabytkami oraz dziedzictwem narodowym, ochrony 
przeciwpozarowej, a takze rozwoj u zaplecza naukowego. 

Rozdzial7 
Zadania zlecane organizacjom pozarzqdowym przez komdrki organizacyjne 

5 17. 1. Biuro Obslugi Inwestora i Wspdlpracy z Zagranicq w Departamencie 
Prezydenta Urzedu realizuje we wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi 
przedsiqwziqcia dotyczqce m.in.: wspolpracy przy dzialaniach majqcych na celu 
przeksztalcenie Miasta w centrum wydarzen naukowych i edukacji wyiszej o znaczeniu 
miqdzynarodowym, zachgcajqcych do studiowania w MieScie i promujqcych osiqgnigcia 
naukowe Miasta. 

2. Zadanie priorytetowe z tego zakresu stanowi: 
wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i przeprowadzenia dzialan 
zmierzajqcych do przeksztalcenia Miasta w centrum wydarzen naukowych i edukacji wyiszej 
o znaczeniu miqdzynarodowym, zachgcajqcych do studiowania w MieScie i promujqcych 
osiqgniqcia naukowe Miasta. 

3. Wspolpraca Biura Obslugi Inwestora i Wspolpracy z Zagranicq w Departamencie 
Prezydenta Urzqdu bgdzie prowadzona poprzez zlecenie organizacjom pozarzqdowym 
nastqpujqcego zadania: 
wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i przeprowadzenia dzialan 
zmierzajqcych do przeksztalcenia Miasta w centrum wydarzen naukowych i edukacji wyiszej 
o znaczeniu miqdzynarodowym, zachqcajqcych do studiowania w MieScie i promujqcych 
osiqgnigcia naukowe Miasta - konkurs ofert. 

4. Zadanie realizowane w trybie wieloletnim, ktorych realizacja rozpoczyna siq w roku 
2017: 
wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia 
w Mieicie w 20 17 i 20 18 r. imprezy naukowej majqcej na celu prezentacjq tworczej roli nauki 
w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Miasta, uiwiadamianie spoleczenstwu tej roli, 
popularyzacjq i prezentacjq osiqgniqk naukowych oraz artystycznych lodzkich uczelni, 
zachqcania mlodziezy do zdobywania i poglgbiania wiedzy, a takze integrowanie Srodowiska 
akademickiego Miasta. 

5 18. 1. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkdw w Departamencie Architektury 
i Romoju Urzedu realizuje we wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi przedsiqwziqcia 
dotyczqce m.in.: popularyzacji i upowszechniania wiedzy o zabytkach oraz 
z zakresu ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami. 

2. Zadanie priorytetowe z tego zakresu stanowi: 
powierzenie realizacji zadania dotyczqcego programu edukacyjnego z zakresu 
upowszechniania wiedzy o lodzkich zabytkach wirod dzieci i mlodziezy szkolnej. 

3. Wspolpraca Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urzqdu bqdzie prowadzona poprzez zlecenie organizacjom 
pozarzqdowym realizacji nastqpujqcego zadania: 
organizacja konkursu ,,ZabyteE; dobrze utrzymany" - tryb 19a ustawy. 

4. Zadanie realizowane vcr trybie wieloletnim (w trakcie realizacji): 
powierzenie realizacji programu edukacyjnego z zakresu upowszechniania wiedzy o lodzkich 
zabytkach wSrod dzieci i mlodziezy szkolnej. 



tj 19. 1. Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzgdu 
realizuje we wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi przedsiqwziqcia dotyczqce m.in.: 
realizacji I1 etapu projektu pilotazowego w zakresie rewitalizacji Miasta. 

2. Zadanie priorytetowe z tego zakresu stanowi: 
wylonienie operatora zadania polegajqcego na przeprowadzeniu procedury udzielenia 
mikrograntow dla organizacji pozarzqdowych na realizacjq dzialari animacyjno- 
integracyjnych w poszczegolnych wspolnotach mieszkaricow. 

3. Wspolpraca Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzqdu 
bqdzie prowadzona poprzez zlecenie organizacjom pozarzqdowym nastqpujqcego zadania: 
wylonienie operatora zadania polegajqcego na przeprowadzeniu procedury udzielenia 
mikrograntow dla organizacji pozarzqdowych na realizacjq dzialan animacyjno- 
integracyjnych w poszczeg6lnych wspolnotach mieszkaricow (zadanie w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacj i miasta Lodzi). 

tj 20. 1. Biuro Promocji, Komunikacji Spolecznej i Turystyki w Departamencie 
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzedu realizuje we wspolpracy z organizacjami 
pozarzqdowymi przedsiqwziqcia dotyczqce m.in.: upowszechniania turystyki 
i kraj oznawstwa. 

2. Zadanie priorytetowe z tego zakresu stanowi: 
upowszechnianie turystyki, w tym glbwnie: turystyka postindustrialna, promocja dziedzictwa 
filmowego Miasta; 

3. Wspolpraca Biura Promocji, Komunikacji Spolecznej i Turystyki w Departamencie 
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzedu bqdzie prowadzona poprzez zlecenie 
organizacjom pozarzqdowym nastqpujqcego zadania: 
upowszechnianie turystyki w formie regrantingu, w tym glownie: turystyka postindustrialna 
i promocja dziedzictwa filmowego Miasta - konkurs ofert. 

4. W ramach zadan z budzetu obywatelskiego na 2017 rok, Biuro Promocji, 
Komunikacji Spolecznej i Turystyki w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia 
Urzqdu bqdzie realizowad nastqpujqce zadania: 
1) renowacja i promocja sieci znakowanych szlakow turystycznych Miasta - pieszych 

i rowerowych - konkurs ofert; 
2) tradycje ,,lodzi sprzed Lodzi" - zakup uslug. 

§ 21. 1. Biuro ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji 
Spolecznej i Zdrowia Urzgdu realizuje we wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi 
przedsiqwziqcia dotyczqce m.in. wspierania dzialalnoici na rzecz lodzkich organizacji 
pozarzqdowych i partycypacji spolecznej. Utrzymuje rowniez stalq wspolpracq z komorkarni 
organizacyjnymi realizujqcymi zadania Miasta we wspolpracy z organizacjami 
pozarzqdowymi. Ponadto BiulSo ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji 
Spolecznej i Zdrowia Urzqdu przygotowuje sprawozdania z realizacji Programu 
i szczegolowy wykaz zadari do realizacji we wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi 
wraz z harrnonogramem konkursow ofert dla organizacji pozarzqdowych na podstawie 
materialow przekazanych ze wszystkich komorek organizacyjnych realizujqcych zadania 
Miasta we wspolpracy z tymi organizacjami. 

2. Zadania priorytetowe z tego zakresu stanowiq: 
1) wspieranie prowadzenia Lodzkiego Centrum Obywatelskiego w formie dzialan 

informacyjno-doradczych, szkolen oraz wsparcia dla nowopowstalych organizacji 
pozarzqdowych; 

2) wspieranie dzialalnoici na rzecz organizacji i promocji wolontariatu poprzez zlecenie 
prowadzenia Lodzkiego Centrum Wolontariatu. 



3. Wspolpraca Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji 
Spolecznej i Zdrowia Urzedu bedzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom 
pozarzqdowym zadan: 
1) wspieranie prowadzenia Lodzkiego Centrum Obywatelskiego w formie dzialan 

informacyjno-doradczych, szkolen oraz wsparcia dla nowopowstalych organizacji 
pozarzqdowych - konkurs ofert; 

2) wspieranie dzialalnoSci na rzecz organizacji i promocji wolontariatu poprzez zlecenie 
prowadzenia Lodzkiego Centrum Wolontariatu - konkurs ofert; 

3) upowszechnianie dzialari wspomagajqcych rozwoj demokracji w zakresie dotyczqcym 
realizacji budzetu obywatelskiego - konkurs ofert; 

4) realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej ,,Edukacja do tolerancji - Lodz przyjazna 
cudzoziemcom" - konkurs ofert; 

5) opracowanie i wydrukowanie informatora dla mieszkaixow Miasta, aktywistow, 
spolecznikdw i przedstawicieli organizacji pozarzqdowych na temat finansowych 
i pozafinansowych form wspolpracy z Urzqdem - konkurs ofert; 

6) zadanie w ramach budzetu obywatelskiego na 2017 rok - Moje Osiedle-Moi Sqsiedzi 
- wsparcie realizacji oddolnych inicjatyw sqsiedzkich - konkurs ofert. 

4. Zadania realizowane w trybie wieloletnim, ktorych realizacja rozpoczyna siq w roku 
2017: 
1) wspieranie prowadzenia Lodzkiego Centrum Obywatelskiego w formie dzialan 

informacyjno-doradczych, szkolen oraz wsparcia dla nowopowsta1ych organizacji 
pozarzqdowych; 

2) wspieranie dzialalnoici na rzecz organizacji i promocji wolontariatu poprzez zlecenie 
prowadzenia Lodzkiego Centrurn Wolontariatu. 

fj 22. 1. Wydzial Kultury w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia 
Urzedu realizuje we wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi przedsiqwziecia dotyczqce 
m.in. wspierania imprez kulturalnych, w szczegolnoSci z zakresu filmu, sztuk wizualnych 
oraz muzyki; upowszechniania kultury poprzez produkcje i prezentacjq wydarzen 
artystycznych z roznych dziedzin sztuki; edukacji kulturalnej na rzecz dzieci i mlodziezy, 
w tym promocji dokonan artystycznych, dzialania wlqczajqce dzieci i mlodziez zagrozone 
wykluczeniem spolecznym; wspieranie artystycznej tworczoSci amatorskiej, ze szczegolnym 
uwzglednieniem osob 60+; wspierania realizacji przedsiqwziqd przyblizajqcych lodzianom 
sylwetki wielkich tworcow kultury lodzkiej; wsparcia realizacji zadania publicznego 
wzakresie wydawania niskonakladowych, niekomercyjnych publikacji zwiqzanych 
z Miastem z wykorzystaniem roznych noSnikow zapisu. W zwiqku z zapisami Gminnego 
Programu Rewitalizacji miasta Lodzi planowane jest poszerzenie zakresu zadan 
realizowanych we wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi o rewitalizacje spolecznq 
poprzez kulture, a takze o dzialania nawiqzujqce do obchodow stulecia ruchu awangardowego 
w Polsce. 

W ramach z a d ~  wylonionych w budzecie obywatelskim na 20 17 rok Wydzial Kultury 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzqdu realizowak bqdzie projekt 
pt. ,,Wydanie ksiqzki pokazujqcej historie Zlotna i Zdrowia w okresie od konca XIX wieku do 
polowy XX wieku" - konkurs ofert. 

2. Zadania priorytetowe z tego zakresu stanowiq 
1) edukacja kulturalna na rzecz dzieci i mlodziezy, w tym promocji dokonan artystycznych, 

dzialania wlqczajqce dzieci i mlodziez zagrozone wykluczeniem spolecznym; 
2) wspieranie realizacji przedsiqwzied przyblizajqcych lodzianom sylwetki wielkich tworcow 

kultury lodzkiej . 



3. Wspolpraca Wydzialu Kultury w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia 
Urzqdu bqdzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom pozarzqdowym nastqpujqcych 
zadan: 
1) wspieranie imprez kulturalnych, w szczegolnoSci z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz 

muzyki - konkurs ofert; 
2) upowszechnianie kultury poprzez produkcj~ i prezentacjq wydarzen artystycznych 

z roznych dziedzin sztuki - konkurs ofert; 
3) edukacja kulturalna na rzecz dzieci i mlodziezy, w tym promocja dokonan artystycznych, 

dzialania wlqczajqce dzieci i mlodziez zagrozone wykluczeniem spolecznym - konkurs 
ofert; 

4) wspieranie artystycznej tworczoici amatorskiej, ze szczegolnym uwzglqdnieniem os6b 
60+ - konkurs ofert; 

5) wspieranie realizacji przedsiqwziqk przyblizajqcych lodzianom sylwetki wielkich tworcow 
kultury lodzkiej - konkurs ofert; 

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

niekomercyjnych publikacji zwiqanych z Miastem z wykorzystaniem roznych noSnikow 
zapisu, a w szczegolnoici: 

a) oryginalnych utwor6w literackich lodzkich autorow, 
b) wydawnictw dokumentujqcych dzialalnoSC lodzkich instytucji, stowarzyszen, 

organizacji i grup artystycznych, 
c) wydawnictw mniejszoSci narodowych zwiqanych z dziedzictwem kulturowym Miasta, 
d) almanachow, ksiqg zbiorowych, drukow ulotnych i specjalnych (takze reprintow, 

planow, map) zwiqzanych z kulturq dawnej lub wspolczesnej Lodzi; 
8) wydanie ksiqkki pokazujqcej historiq Zlotna i Zdrowia w okresie od konca XIX wieku 

do polowy XX wieku - konkurs ofert; 
9) realizacja kampanii animacyjno-kulturalnej majqcej na celu promowanie wqtkow 

wspolnej tozsamoSci Miasta w obszarze kultury, jako podstawy budowania solidarnoSci 
Lodzian i kapitalu spolecznego Miasta - konkurs ofert; 

10) wsparcie imprez kulturalnych, w szczegolnoSci z zakresu filmu, sztuk wizualnych, oraz 
muzyki - tryb 19a ustawy. 

4. Zadanie realizowane w trybie wieloletnim, ktorego realizacja rozpoczyna siq w roku 
201 7: 
wspieranie imprez kulturalnych, w szczegolnoSci z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz 
muzyki. 

5 23. 1. Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Komunikacji 
Spolecznej i Zdrowia Urzedu realizuje we wspolpracy z organizacjami pozarzqlowymi 
przedsiqwziqcia dotyczqce m.in. poprawy kompetencji mieszkancow Miasta w obszarze 
zdrowia poprzez edukacjq zdrowotnq i promowanie zdrowego stylu zycia, w szczegolnoSci 
dzieci i mlodziezy oraz osob starszych, promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki 
zaburzen psychicznych, przeciwdzialania uzaleznieniom i przemocy w rodzinie oraz 
tworzenia wizerunku Miasta przyjaznego osobom niepelnosprawnym poprzez wspieranie 
dzialalnoici na rzecz Srodowiska os6b niepelnosprawnych, wspierania rehabilitacji osob 
niepelnosprawnych i ich rodzin, a takze integracji i uczestnictwa osob niepelnosprawnych 
w zyciu Miasta. 

2. Zadania priorytetowe z tego zakresu stanowiq: 
1) podnoszenie SwiadomoSci zdrowotnej oraz promowanie zdrowego stylu zycia 

mieszkaiicow Miasta, w szczeg6lnoSci dzieci i mlodziezy oraz osob starszych; 
2) promocja zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzen psychicznych; 



3) profilaktyka i przeciwdzialanie negatywnym konsekwencjom dla zdrowia 
spowodowanym uzywaniem substancji psychoaktywnych; 

4) zmniejszanie negatywnych nastqpstw dla ofiar i Swiadkow wystqpowania przemocy 
w rodzinie oraz ograniczanie zaburzen zycia rodzinnego spowodowanych wystqpowaniem 
przemocy w rodzinie; 

5) wspieranie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej prowadzonej przez organizacje 
pozarzqdowe dla osob niepelnosprawnych i ich rodzin oraz zajqC rozwijajqcych 
ipodtrzymujqcych umiejqtnoici samodzielnego funkcjonowania oraz wlqczania 
spolecznego osob z rozmaitymi niepelnosprawnoiciami; 

6) podnoszenie poziomu iwiadomoici spolecznej i rozwijanie wrailiwoici na prawa osob 
niepelnosprawnych oraz wspieranie dzialari na rzecz przeciwdzialania dyskryminacji 
i stygmatyzacji osob z roznymi niepelnosprawnoSciami; 

7) wydawanie publikacji i materialow informacyjnych dla osob niepelnosprawnych oraz 
promujqcych tworczoid osob niepelnosprawnych (w tym w jqzyku migowym); 

8) wspieranie osob nieslyszqcych w kontaktach z komorkami organizacyjnymi, w formie 
Swiadczenia uslug tlumacza jqzyka migowego. 

3. Wspolpraca Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Komunikacji 
Spolecznej i Zdrowia Urzqdu bqdzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom 
pozarzqdowym nastqpuj qcych zadari: 
1) podnoszenie Swiadomoici zdrowotnej mieszkaricow Miasta oraz prowadzenie dzialan 

promujqcych zdrowy styl zycia, adresowanych w szczegolnoSci do dzieci, mlodziezy 
i osob starszych, w formie: 
a) edukacji zdrowotnej dzieci i mlodziezy, 
b) edukacji zdrowotnej doroslych mieszkaricow Miasta, 
c) organizacji zajqC aktywnoSci fizycznej dla mieszkancow Miasta, 
d) profilaktyki ciqz wSrod nastolatek oraz profilaktyki chorob przenoszonych drogq 

plciowq, w tym profilaktyki HIV i AIDS, 
e) dzialan w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzen 

psychicznych podejmowanych na rzecz dzieci i mlodziezy na terenie gimnazjow 
(zadanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Eodzi), 

f) organizacji karnpanii edukacyjnych podnoszqcych SwiadomoiC zdrowotnq 
mieszkancow Miasta, 

g) opracowywania i wydawania materialow edukacyjnych dotyczqcych zdrowia 
(biuletyny, broszury, ulotki, plakaty), 

h) organizacji imprez promujqcych zdrowy styl zycia dla dzieci i mlodziezy, 
w szczegolnoSci z Eodzkiej Sieci Szkol i Przedszkoli Promujqcych Zdrowie, 

(konkursy ofert, uzupelniajqce: dotacje z art. 19a, zakup uslug); 
2) realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 

na rok 20 17, w formie: 
a) organizowania i prowadzenia dzialan dla dzieci i mlodziezy promujqcych zdrowy styl 

zycia, wolny od alkoholu oraz realizacji programow profilaktycznych na terenie 
lodzkich szkol, 

b) prowadzenie zajqC opiel<unczych, edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci i mlodzieiy 
zgodnych z zasadami profilaktyki selektywnej, 

c) prowadzenie zajqd socjoterapeutycznych dla dzieci i mlodziezy zgodnych z zasadami 
profilaktyki wskazuj qcej, 

d) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i konsultacji dla czlonkow rodzin osob 
z problemem alkoholowym, 

e) prowadzenie grup wsparcia dla czlonkow rodzin osob z problemem alkoholowym, 
f )  prowadzenie terapii dla czlonkow rodzin osob z problemem alkoholowym, 



g) prowadzenie mediacj i rodzinnych, 
h) dzialalnoSC organizacji/Srodowisk samopomocowych dla osob uzaleinionych 

i wspoluzaleznionych od alkoholu, 
i) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osob z problemem alkoholowym, 
j) prowadzenie zajeC korekcyjno-edukacyjnych dla sprawcow przemocy w rodzinie. 

(konkursy ofert, uzupelniajqce: dotacje z art. 19a, zakup uslug); 
3) realizacja Miej skiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 20 17, w formie: 

a) organizowania i prowadzenia dzialan dla dzieci i mlodzieiy promujqcych zdrowy sty1 
zycia, wolny od narkotykow oraz realizacja programow profilaktycznych na terenie 
lodzkich szkol, 

b) prowadzenie dzialari edukacyjnych i socjoterapeutycznych dla mlodzieiy 
eksperymentujqcej i problemowo uzywajqcej narkotyki, takze ,,dopalaczen w rarnach 
profilaktyki wskazujqcej, 

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla czlonkow rodzin osob uzaleinionych 
od narkotykow i zagrozonych uzaleznieniem, 

d) prowadzenie terapii dla czlonkow rodzin osob problemowo uiywajqcych oraz 
uzaleznionych od narkotykow, 

e) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin osob problemowo uiywajqcych oraz 
uzaleznionych od narkotykow, 

f) prowadzenie terapii dla osob z problemem narkotykowym, 
g) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osob z problemem narkotykowym, 
h) prowadzenie grup wsparcia dla osob uzaleznionych od narkotykow. 

(konkursy ofert, uzupelniajqce: dotacje z art. 19a, zakup uslug). 
4) realizacja Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017, w formie: 
a) promowania wSrod mieszkancow (i w spolecznoSci) konstruktywnych metod 

rozwiqzywania konfliktow w rodzinie, w tym procedur mediacji (przeprowadzanie 
mediacji), 

b) organizowania i prowadzenia zroznicowanych form poradnictwa (m.in. medycznego, 
psychologicznego, psychospolecznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, 
socjalnego), 

c) organizowania i prowadzenia zajeC psychologa z rodzinq w kryzysie. 
(konkursy ofert, uzupelniajqce: dotacje z art. 19a, zakup uslug); 

5) wspieranie rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarzqdowe dzialajqce na rzecz 
osob niepelnosprawnych, w formie: 
a) rehabilitacji leczniczej i psychologicznej dla osob niepelnosprawnych i ich rodzin, 

(konkurs ofert, tryb z art. 19a ustawy - w formie wsparcia), 
b) zajeC rozwijaj qcych i podtrzymujqcych umiej qtnoSci samodzielnego funkcjonowania 

oraz wlqczania spolecznego osob z rozmaityrni niepelnosprawnoSciami (konkurs ofert, 
tryb z art. 19a ustawy - w formie wsparcidpowierzenia); 

6) podnoszenie poziomu SwiadomoSci spolecznej i rozwijanie wrazliwoSci na prawa osob 
niepelnosprawnych oraz wspieranie dzialari na rzecz przeciwdzialania dyskryminacji 
i stygmatyzacji osob z roinymi niepelnosprawnoSciami (konkurs ofert, tryb z art. 19a 
ustawy - w formie wsparcidpowierzenia); 

7) wydawanie publikacji i materialow informacyjnych dla os6b niepelnosprawnych oraz 
promujqcych tworczoSC osbb niepelnosprawnych (w tym w jezyku migowym), (konkurs 
ofert, tryb z art. 19a ustawy - w formie wsparcidpowierzenia); 

8) wspieranie osob nieslyszqcych w kontaktach z komorkami organizacyjnymi, w formie 
Swiadczenia uslug tlumacza jqzyka migowego (konkurs ofert - w formie wsparcia); 



9) realizacja zadania pn. ,,Pozwol mi zyc - arteterapia dla dzieci z oddzialow onkologicznych 
(zadanie realizowane w ramach budzetu obywatelskiego na 201 7 rok); 

10) realizacja zadania pn. ,,Milo66 na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Palacu hospicjum 
stacjonarnego" (zadanie realizowane w ramach budzetu obywatelskiego na 201 7 rok). 

4. Zadanie realizowane w trybie wieloletnim (w trakcie realizacji): 
profilaktyka ci@ wirod nastolatek oraz profilaktyka chorob przenoszonych drogq plciowq, 
w tym profilaktyka HIV i AIDS. 

5. Zadanie realizowane w trybie wieloletnim, ktorego realizacja rozpoczyna siq w roku 
2017: 
wspieranie osdb nieslyszqcych w kontaktach z komorkami organizacyjnymi, w formie 
iwiadczenia uslug tlumacza jqzyka migowego (konkurs ofert - w formie wsparcia). 

§ 24. 1. Wydzial Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzedu realizuje 
we wspdlpracy z organizacjami pozarzqdowymi przedsiqwziqcia dotyczqce programow 
aktywizacji spolecznej dzieci i mlodziezy oraz przeciwdzialania przemocy wirod nieletnich. 

2. Zadanie priorytetowe z tego zakresu stanowi: 
realizacja programow aktywizacji spolecznej dzieci i mlodziezy, upowszechnianie wiedzy 
o problemach spolecznych oraz o metodach przeciwdzialania negatywnym zjawiskom 
spolecznym oraz wspieranie dziecka i jego rodziny w kryzysie. 

3. Wspolpraca Wydzialu Edukacj i w Departamencie Spraw Spolecznych Urzedu bedzie 
prowadzona poprzez zlecanie organizacjom pozarzqdowym nastepujqcych zadan: 
1) realizacja programow aktywizacji spolecznej dzieci i mlodziezy, upowszechnianie wiedzy 

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

2) przeciwdzialania przemocy wirod nieletnich (w ramach Gminnego Programu 
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 
20 17 - konkurs ofert). 

§ 25. 1. Wydzial Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw 
Spolecznych Unedu realizuje we wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi 
przedsiewziecia dotyczqce m.in.: budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej 
wplywajqcej na poprawe warunkow korzystania z rodzinnych ogrodow dzialkowych przez 
dzialkowcdw lub zwiqkszajqce dostepno66 spolecznoici lokalnej do ROD. 

2. Zadanie priorytetowe z tego zakresu stanowi: 
budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej wplywajqcej na poprawq warunkow 
korzystania z rodzinnych ogrodow dzialkowych przez dzialkowcow lub zwi~kszajqce 
dostepno66 spolecznoici lokalnej do ROD. 

3. Wspolpraca Wydzialu Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw 
Spolecznych Urzedu bedzie prowadzona poprzez zlecenie organizacjom pozarzqdowym 
nastepujqcego zadania: 
budowa lub modernizacja infkastruktury ogrodowej wplywajqcej na poprawq. warunkow 
korzystania z rodzinnych ogrodow dzialkowych przez dzialkowcow lub zwi~kszajqce 
dostepnoik spolecznoici lokalnej do ROD - konkurs ofert. 

§ 26. 1. Wydzial Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych Urzedu realizuje we 
wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi przedsiqwziecia dotyczqce m.in.: wspierania 
szkolenia sportowego w lodzkich klubach sportowych, realizacji projektow zwiqzanych 
z zapobieganiem i zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii, poszerzania oferty aktywnego 
viypoczynku dla dzieci i mlodziezy - realizacja programow sportowych o charakterze 
edukacyjno-wychowawczym, przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu, promocji sportu 



i wykorzystania funkcji integracyjno-spolecznych kultury fizycznej, wspierania dzialan na 
rzecz osob niepelnosprawnych, realizacji integracyjnych zajqd i wydarzen 
sportowo-rekreacyjnych, wspierania d z i a l ~  statutowych klubow sportowych oraz poprawy 
standardu miejskich obiektow sportowych. 

2. Zadania priorytetowe z tego zakresu stanowiq 
1) wspieranie szkolenia sportowego; 
2) upowszechnianie sportu wirod dzieci i mlodziezy szkolnej; 
3) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; 
4) zapewnienie dodatkowych, zorganizowanych form spqdzania czasu wolnego dzieciom 

i mlodziezy zagrozonej wykluczeniem spolecznym, zapobieganie patologiom 
spolecznym, w tym alkoholizmowi i narkomanii w ramach Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiqywania Problemow Alkoholowych na rok 201 7 i Miejskiego 
Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 20 17; 

5) organizacja zajqC sportowych dla osob z niepelnosprawnoicia; 
6) konsenvacja skomunalizowanej bazy sportowej uzytkowanej przez kluby sportowe; 
7) stypendia i nagrody Prezydenta; 
8) organizacja zajqC sportowych w grach zespolowych dla kobiet aktywnych zawodowo; 
9) Tutaj chodzq, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach. (zadanie w ramach 

budzetu obywatelskiego na 201 7 rok); 
10) Zajqcia taneczne dla mieszkancow Osiedla Nr 33. (zadanie w ramach budzetu 

obywatelskiego na 20 1 7 rok); 
1 1) Miqdzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny; 
12)promocja Miasta w zwiqzku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi ~wiatowej 

siatkarzy 20 16-20 18. 
3. Wspolpraca Wydzialu Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu bqdzie 

prowadzona poprzez zlecanie organizacjom pozarzqdowym nastqpujqcych zadan: 
1) wspieranie szkolenia sportowego - konkurs ofert (zadanie czqiciowo w ramach Gminnego 

Programu Rewitalizacji miasta Lodzi); 
2) upowszechnianie sportu wirod dzieci i mlodziezy szkolnej - konkurs ofert; 
3) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - konkurs ofert (zadanie czqiciowo w rarnach 

Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi); 
4) zapewnienie dodatkowych, zorganizowanych form spqdzania czasu wolnego dzieciom 

i mlodziezy zagrozonej wykluczeniem spolecznym, zapobieganie patologiom 
spolecznym, w tym alkoholizmowi i narkomanii - konkurs ofert (zadanie czq~ciowo 
w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi); 

5) organizacja zajqd sportowych z udzialem osob z niepelnosprawnoiciq - konkurs ofert; 
6) konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej uzytkowanej przez kluby sportowe 

- konkurs ofert (zadanie czqiciowo w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 
Lodzi); 

7) stypendia i nagrody Prezydenta (na podstawie uchwal Rady Miejskiej w Lodzi). 
8) organizacja zajqd sportowych w grach zespolowych dla kobiet aktywnych zawodowo 

- konkurs ofert; 
9) Tutaj chodzq, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach. - konkurs ofert; 
10) Zajqcia taneczne dla mieszkahc6w Osiedla Nr 33 - konkurs ofert; 
1 1) Miqdzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny - konkurs ofert; 
12) promocja Miasta w zwiqzku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi ~wiatowej 

siatkarzy 20 16-20 18 - zakup uslug. 
4. Zadania realizowane w trybie wieloletnim (w trakcie realizacji): 

1) Miqdzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny; 



2) Promocja Miasta w zwiqzku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi ~wiatowej 
siatkarzy 20 1 6-20 1 8. 

5 27. 1. Wydzial Zarzqdzania Kontaktami z Mieszka~icami w Departamencie 
Obslugi i Administracji Urzedu realizuje we wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi 
przedsiewziecie dotyczqce organizacji nieodplatnej pomocy prawnej. 

2. Zadanie priorytetowe z tego zakresu stanowi: 
Zlecenie prowadzenia punktow nieodplatnej pomocy prawnej, o ktorych mowa w ustawie 
zdnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1255). 

3. Wspblpraca Wydzialu Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaricami w Departamencie 
Obslugi i Administracji bedzie prowadzona poprzez zlecenie organizacjom pozarzqdowym 
nastepujqcego zadania: 
prowadzenie punktow nieodplatnej pomocy prawnej - konkurs ofert. 

§ 28. 1. Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w todzi realizuje we wspolpracy 
zorganizacjami pozarzqdowymi przedsiewziecia dotyczqce m.in. wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastepczej oraz pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin i os6b. 

2. Zadania priorytetowe z tego zakresu stanowiq: 
1) wspieranie rodziny przezywajqcej trudnoSci w wypelnianiu funkcji opiekunczo- 

wychowawczych; 
2) rozwoj pieczy zastepczej ; 
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posilku, lek6w oraz niezbednego ubrania osobom 

tego pozbawionym; 
4) organizowanie i Swiadczenie pomocy osobom, ktore ze wzgledu na trudnq sytuacje 

iyciowq, wiek, niepelnosprawnoSC, chorobq lub inne przyczyny, potrzebujq wsparcia 
w funkcjonowaniu w codziennym zyciu bqdz wymagajq uslug w zakresie Swiadczonym 
przez jednostki calodobowej opieki; 

5) zmniejszanie negatywnych nastepstw dla ofiar i Swiadkow wystqpowania przemocy 
w rodzinie; 

6) ograniczanie zaburzen zycia rodzinnego i spolecznego wywolanych naduzywaniem 
alkoholu, przemocq i innymi czynnikami niszczqcymi zycie rodzinne i spoleczne; 

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

3. Wspolpraca Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi bedzie prowadzona 
poprzez zlecanie organizacjom pozarzqdowym nastepujqcych zadari: 
1) wspieranie rodziny przezywajqcej trudnoici w wypelnianiu funkcji opiekunczo- 

wychowawczych: 
a) prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie opiekuriczej - w tym kol 

zainteresowari, Swietlic, klubow i ognisk wychowawczych - konkurs ofert (zadanie 
czeSciowo w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi); 

b) prowadzenie placowek wsparcia dziennego w forrnie pracy podworkowej realizowanej 
przez wychowawce - konkurs ofert; 

c) organizowanie szkolen dla asystentow rodziny, w tym supenvizja - przetarg 
nieograniczony ; 

d) organizowanie programow wspierajqcych z zakresu podnoszenia umiejetnoici 
opiekunczo-wychowawczych dla rodzicow dzieci czasowo umieszczonych w pieczy 
zastepczej oraz rodzicow przezywajqcych trudnoici opiekuriczo-wychowawcze 
- konkurs ofert. 



2) rozw6j pieczy zastepczej : 
a) prowadzenie placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - konkurs 

ofert ; 
b) prowadzenie placowek opiekunczo-wychowawczych typu specjalistyczno- 

terapeutycznego - konkurs ofert (zadanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji 
miasta todzi); 

c) prowadzenie placowek opiekunczo-wychowawczych typu rodzinnego - konkurs ofert; 
d) prowadzenie mieszkan chronionych dla pelnoletnich wychowankow opuszczajqcych 

forrny pieczy zastepczej - konkurs ofert; 
e) organizowanie szkolen dla osob wspolpracujqcych z rodzinnymi formami pieczy 

zastepczej oraz osbb prowadzqcych rodzinnq piecze zastepczq, w tym supenvizja 
- przetarg nieograniczony. 

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posilku oraz niezbednego ubrania osobom tego 
pozbawionym: 

a) udzielanie schronienia, zapewnienie posilku oraz niezbednego ubrania osobom tego 
pozbawionym w schroniskach i noclegowniach - konkurs ofert; 

b) realizacja programu oslonowego pn. ,,Mieszkania wspierane dla osob bezdomnych" 
- konkurs ofert; 

c) realizacja programu oslonowego pn. ,,~wietlica dla osob bezdomnych" - konkurs ofert 
(zadanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi); 

d) realizacja programu oslonowego ,,Autobus dla bezdomnych i potrzebujqcych" 
- konkurs ofert. 

4) Organizowanie i Swiadczenie pomocy osobom, ktore ze wzglqdu na trudnq sytuacjq 
zyciowq, wiek, niepelnosprawnoSC, chorobq lub inne przyczyny, potrzebujq wsparcia 
w funkcjonowaniu w codziennym zyciu bqdi wymagajq uslug w zakresie Swiadczonym 
przez jednostki calodobowej opieki: 

a) prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - konkurs ofert (zadanie 
czeSciowo w ramach Gmimego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi); 

b) organizowanie i Swiadczenie ushg opiekunczych w miejscu zamieszkania - konkurs 
ofert; 

c) organizowanie i Swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych w miejscu 
zamieszkania - konkurs ofert; 

d) organizowanie i Swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych w miejscu 
zamieszkania dla osob z zaburzeniami psychicznymi - konkurs ofert; 

e) prowadzenie dziennych domow pomocy - konkurs ofert (zadanie czeSciowo w ramach 
Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi); 

f) prowadzenie Srodowiskowych domow samopomocy dla osob z zaburzeniami 
psychicznymi - konkurs ofert; 

g) prowadzenie klubu samopomocy dla osob z zaburzeniami psychicznymi - konkurs 
ofert; 

h) prowadzenie mieszkan chronionych (roznego typu) dla osob z roznymi 
niepelnosprawnoSciami - konkurs ofert; 

i) prowadzenie domu dla matek z maloletnimi dzieCmi i kobiet w ci@y - konkurs ofert; 
j) prowadzenie domu pomocy spolecznej o zasiegu ponadgminnym dla osob przewlekle 

psychicznie chorych - konkurs ofert; 
k) prowadzenie domu pomocy spolecznej dla doroslych niepelnosprawnych 

intelektualnie mezczyzn - konkurs ofert; 
1) prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - konkurs ofert (zadanie czeSciowo 

w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi); 



m) program ,,Wyciqgamy dzieci z bramy - kontynuacja sprawdzonych dzialari" 
- w ramach budzetu obywatelskiego na 201 7 rok - konkurs ofert. 

5) realizacja Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 201 7 w zakresie zmniejszania negatywnych nastqpstw 
dla ofiar i Swiadkow wystqpowania przemocy w rodzinie: 

a) prowadzenie specjalistycznego osrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 
- konkurs ofert; 

b) szkolenia z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie - przetarg nieograniczony. 
6 )  realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 

na rok 2017 w zakresie ograniczenia zaburzen zycia rodzinnego i spolecznego 
wywolanych naduzywaniem alkoholu, przemocq i innymi czynnikami niszczqcymi zycie 
rodzinne i spoleczne: 

a) organizowanie i prowadzenie hosteli dla osob z problemem alkoholowym - konkurs 
ofert (zadanie czeSciowo w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi); 

b) organizowanie i prowadzenie bankow zywnosci - konkurs ofert; 
c) prowadzenie jadlodajni i kuchni spolecznych dla osob z problemem alkoholowym 

i czlonkow ich rodzin - doroslych i dzieci - konkurs ofert; 
d) organizowanie i prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie opiekunczo- 

specjalistycznej dla dzieci i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholowym - konkurs 
ofert (zadanie czqiciowo w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi); 

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

7) realizacja Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2017 w zakresie 
ograniczenia zaburzen zycia rodzinnego i spolecznego wywolanych uzywaniem substancji 
psychoaktywnych: 

a) organizowanie i prowadzenie osrodkow rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla 
osob uzaleznionych i szkodliwie uzywajqcych substancje psychoaktywne, ktore 
ukonczyly program terapeutyczny - konkurs ofert; 

b) realizacja programow reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osob uzaleznionych 
lub szkodliwie uiywajqcych, ktore ukonczyly program terapeutyczny - konkurs ofert; 

c) realizacja programow reintegracji spolecznej dla osob uzaleznionych lub szkodliwie 
uzywajqcych, ktore ukonczyly program terapeutyczny - konkurs ofert (zadanie 
czqSciowo w rarnach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi). 

4. Zadania realizowane w trybie wieloletnim (w trakcie realizacji): 
1) prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie opiekuriczej (w tym kol 

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

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

terapeutycznego; 
5) prowadzenie placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego; 
6) prowadzenie mieszkah cllronionych dla pelnoletnich wychowankow opuszczajqcych 

formy pieczy zastqpczej; 
7) prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa; 
8) organizowanie i iwiadczenie uslug opiekuriczych w miejscu zarnieszkania; 
9) organizowanie i Swiadczenie specjalistycznych uslug opiekuriczych w miejscu 

zamieszkania; 
10)organizowanie i Swiadczenie specjalistycznych uslug opiekuriczych w miejscu 

zamieszkania dla osob z zaburzeniami psychicznymi; 



1 1) prowadzenie dziennych domow pomocy; 
12) prowadzenie Srodowiskowych domow samopomocy dla osob z zaburzeniami 

psychicznymi; 
13) prowadzenie klubu samopomocy dla osob z zaburzeniami psychicznymi; 
14)prowadzenie mieszkan chronionych (roznego typu) dla osob z roznymi 

niepelnosprawno Sciami; 
15) prowadzenie domu dla matek z maloletnimi dzieCmi i kobiet w ci@y; 
16)prowadzenie domu pomocy spolecznej o zasiqgu ponadgminnym dla osob przewlekle 

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

mqzczyzn; 
1 8) prowadzenie punktu pomocy charytatywnej; 
19) prowadzenie specjalistycznego oSrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 
20) organizowanie i prowadzenie hosteli dla os6b z problemem alkoholowym; 
2 1) organizowanie i prowadzenie bankow iywnoici; 
22)prowadzenie jadlodajni i kuchni spolecznych dla osob z problemem alkoholowym 

i czlonkow ich rodzin (doroslych i dzieci); 
23)organizowanie i prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie opiekuriczo- 

specjalistycznej dla dzieci i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholowym; 
24)wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum 

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

osob uzaleznionych i szkodliwie uzywajqcych substancje psychoaktywne, ktore 
ukonczyly program terapeutyczny; 

26) realizacja programow reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osob uzaleznionych lub 
szkodliwie uzywajqcych, ktore ukonczyly program terapeutyczny; 

27) realizacja programow reintegracji spolecznej dla osob uzaleznionych lub szkodliwie 
uzywajqcych, ktore ukonczyly program terapeutyczny. 

5. Zadania realizowane w trybie wieloletnim, ktorych realizacja rozpoczyna siq w roku 
2017: 
1) udzielanie schronienia, zapewnienie posilku oraz niezbqdnego ubrania osobom tego 

pozbawionym w schroniskach i noclegowniach; 
2) realizacja programu oslonowego pn. ,,Mieszkania wspierane dla osob bezdomnych"; 
3) realizacja programu oslonowego pn. ,,~wietlica dla os6b bezdomnych"; 
4) realizacja programu oslonowego ,,Autobus dla bezdomnych i potrzebujqcych"; 
5) prowadzenie klubu samopomocy dla osob z zaburzeniami psychicznymi. 

5 29. 1. Zarzqd Dr6g i Transportu realizuje we wspolpracy z organizacjami 
pozarzqdowymi przedsiqwziqcia dotyczqce m.in.: przeprowadzenia kampanii promocyjno- 
informacyjno-edukacyjnej oraz realizacji dzialan odbywajqcych siq w ramach Europejskiego 
Tygodnia Zrownowazonego Transportu skierowanych do mieszkaticow. 

2. Zadanie priorytetowe z tego zakresu stanowi: 
przeprowadzenie dzialan majqcych na celu zachqcenie mieszkahcow Miasta 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 dzialah promocyjno- 
edukacyjnych oraz organizacja w przestrzeni miejskiej przedsiqwziqC skierowanych do 
pieszych, rowerzystow, pasazerow komunikacji miejskiej i kierowcow, w tym 20 wrzesnia 
organizacja Park(1ng)day oraz 22 wrzeinia Dnia bez Samochodu, zaproponowanie realnych 
do wdrozenia rozwiqzan zmieniajqcych na stale przestrzen miejskq 



3. Wspolpraca Zarzqdu Drog i Transportu bqdzie prowadzona poprzez zlecenie 
organizacjom pozarzqdowym nastqpujqcego zadania: 
przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjno-edukacyjnej oraz realizacja 
przedsiqwziqc odbywajqcych siq w ramach Europejskiego Tygodnia Zrownowazonego 
Transportu skierowanych do mieszkancow Miasta - zakup uslugi. 

Rozdzial8 
Tryb powolywania oraz zasady dzialania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert 

w konkursach ofert 

tj 30. 1. Propozycja skladu osobowego Komisji Konkursowej jest przygotowywana 
przez poszczeg6lnych realizatorow konkursow ofert. 

2. W zaleznoSci od przedmiotu konkursu ofert sklad Komisji Konkursowej wynosi nie 
mniej niz piqC osob, w tym nie mniej niz dwie osoby wskazane przez organizacje 
pozarzqdowe. 

tj 3 1. 1. Biuro ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej 
i Zdrowia Urzqdu prowadzi listq osob wskazanych przez organizacje pozarzqdowe, ktore 
zostaly zgloszone do udziah w pracach Komisji Konkursowych. Lista zarnieszczona jest na 
Portalu. 

2. Realizatorzy konkursow ofert wybierajq osoby wskazane przez organizacje 
pozarzqdowe do Komisji Konkursowej z listy, o ktorej mowa w ust. 1, z zastrzezeniem 
ust. 3 i 4. 

3. W sklad Komisji Konkursowej nie mogq wchodziC osoby wskazane przez 
organizacje pozarzqdowe biorqce udzial w konkursie ofert. 

4. W przypadku, gdy wylonienie osob wskazanych przez organizacje pozarzqdowe 
w sposob, o ktorym mowa w ust. 2, nie jest mozliwe, realizator konkursu ofert zamieszcza na 
Portalu informacjq o naborze do Komisji Konkursowej osob wskazanych przez organizacje 
pozarzqdowe, prowadzqce dzialalnoSC na terenie Miasta, nie biorqce udzialu w konkursie 
ofert. Informacja ta moze byc dodatkowo podana do wiadomoSci publicznej w inny sposob, 
zapewniajqcy szeroki dostqp spoleczny. 

5. W pracach Komisji Konkursowych mogq uczestniczyC takze, z glosem doradczym, 
osoby posiadajqce specjalistycznq wiedzq w dziedzinie objqtej konkursem. 

6. Przewodniczqcy Komisji Konkursowej przekazuje informacjq na temat terminow 
posiedzen Komisji Konkursowej Pelnomocnikowi, ktory moze brae udzial w pracach Komisji 
Konkursowych w roli obserwatora. 

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

Rozdzial9 
Polityka lokalowa dla organizacji pozanqdowych 

5 32. 1 .  Organizacje pozarzqdowe dzialajqce na terenie Miasta mogq wystqpowab 
o najem lokali bqdqcych w dyspozycji Urzqdu. 

2. Podstawowq formq najmu lokali uzytkowych sq przetargi na wysokoSC stawki czynszu, 
organizowane w formie ustnej lub pisemnej i oglaszane kaidorazowo na stronie 
internetowej Zarzqdu Lokali Miejskich. (www.zml.lodz). 

tj 33. 1. Miasto moze oddawaC w uzyczenie organizacjom pozarzqdowym prowadqcym 
dzialalnoSC pozytku publicznego lokale uzytkowe, w ktorych organizacje pozarzqdowe 



prowadzq lub bedq prowadziC dzialania zwiqzane z realizacjq priorytetowych zadan Miasta, 
okreilonych w programach i politykach Miasta, przyjetych odrebnymi uchwaiami Rady 
Miejskiej w Lodzi. 

2. Lokale uiytkowe mogq by6 oddawane w uiyczenie organizacjom pozarzqdowym: 
I) w trybie konkursu; 
2) w trybie pozakonkursowym. 

Rozdzial10 
Wspolpraca o charakterze niefinansowym 

5 34. Miasto wspiera organizacje pozarzqdowe nie tylko finansowo, ale takze poprzez 
roznorodne formy wspolpracy o charakterze niefinansowym. Formy te obejmujq 
w szczegolnosci: 
1) informowanie o planowanych kierunkach dzialalnoici i realizowanych zadaniach; 
2) wsp6lprace z Lodzkq Radq DzialalnoSci Pozytku Publicznego; 
3) wspoiprace z zespolami o charakterze doradczym i inicjatywnym, w szczeg6lnoici 

z KDO; 
4) konsultowanie projektow uchwal i aktow normatywnych w dziedzinach dotyczqcych 

dzialalnoici statutowej organizacji pozarzqdowych; 
5) realizacjq wspolnych przedsiewzieC organizacji pozarzqdowych i Miasta; 
6) wspolredagowanie portalu ,,Lodz Aktywnych Obywateli"; 
7) wspolorganizowanie kongresow, konferencji i spotkan tematycznych, szkolen 

i warsztatow, dotyczqcych wspolpracy organizacji pozarzqdowych z samorzqdem; 
8) udzielanie rekomendacji w ramach wystepowania przez organizacje pozarzqdowe do 

innych instytucji z wnioskami o dotacje; 
9) obejmowanie patronatem honorowym Prezydenta wydarzen posiadajqcych szczegolnq 

range i adresowanych do mieszkaric6w Miasta, planowanych do realizacji przez 
organizacj e pozarzqdowe; 

10) wspieranie dzialan promujqcych pozyskiwanie 1 % podatku dochodowego od osob 
fizycznych lokalnym organizacjom poiytku publicznego; 

1 1) udostepnianie na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych, zgodnie z aktualnie 
obowiqzujqcymi zasadami gospodarowania zasobami komunalnymi lokali uzytkowych 
okreilonymi prawem miej scowym; 

12) udostqpnianie, w miare posiadanych mozliwoici, infrastruktury (w tym sal), przestrzeni, 
drog wewnetrznych na dzialalnoiC w obszarach pozytku publicznego; 

13)gotowoiC udzialu w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez 
organizacje pozarzqdowe; 

14) pomoc w przygotowaniu i sprawdzeniu ofert pod wzgledem formalnym, skladanych przez 
organizacje pozarzqdowe w rarnach konkursow ofert oglaszanych przez Miasto; 

1 5) promowanie dzialalnoici i infonnowanie na temat zasad tworzenia KDO; 
16) pomoc w uzyskaniu przez organizacje pozarzqdowe lokalu uiytkowego na siedzibe na 

zasadach okreilonych w prawie miejscowym; 
17)wspolprace w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem, 

dofinansowanego ze irodkow zewnetrznych, w zakresie i na zasadach przewidzianych 
w dokumentacji aplikacyjnej, indywidualne konsultacje z przedstawicielami organizacji 
pozarzqdowych; 

18) nadzor nad dzialalnoiciq stowarzyszen i fundacji zarejestrowanych na terenie Miasta; 
19)wspoltworzenie bazy kontaktow elektronicznych do organizacji pozarzqdowych, 

prowadzqcych dzialalnoiC na rzecz mieszkahcow Miasta i upowszechnianie za jej 



poirednictwem informacji dotyczqcych wspolpracy Miasta z organizacjami 
pozarzqlowymi; 

20) pomoc we wspolpracy z jednostkami pomocniczymi Miasta w ramach dzialah na rzecz 
lokalnych spolecznoici. 

Rozdzial 11 
Zasady twonenia partners* z organizacjami 

5 35. 1. W celu realizacji projektow wspolfinansowanych ze irodel zewnqtrznych, 
mogq by6 tworzone partnerstwa pomiqdzy Miastem a organizacjami pozarzqdowymi. 

2. Powstanie partnerstwa moze nastagiC wowczas, gdy planowane zadanie dotyczy 
zadan priorytetowych wymienionych w Programie, bqdi wpisujqcych siq w cele strategiczne 
Miasta. 

3. Partnerstwo moze by6 nawiqzane z inicjatywy Miasta bqdz organizacji pozarzqdowej. 
4. W przypadku gdy z inicjatywq wystqpuje Miasto, oglasza nabor na partnerow na 

Portalu i w BIP w celu umozliwienia potencjalnym partnerom zapoznania siq z inicjatywq 
i zgloszenia zamiaru wspolnego dzialania. 

5. W przypadku gdy z inicjatywq wystqpuje organizacja pozarzqdowa, przedstawia ona 
Miastu koncepcjq projektu zawierajqcq cel zadania, zalozenia merytoryczne, planowane 
dzialania i proponowany udzial partnera w projekcie. 

6. Koncepcjq projektu, o ktorej mowa w ust. 5 nalezy zlozyC do Biura ds. Partycypacji 
Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzqdu. 

Rozdzial12 
L6dzka Rada Dzialalnoici Poiytku Publicznego 

5 36. Zadania todzkiej Rady Dzialalnoici Pozytku Publicznego obejmujq 
w szczegolnoici: 
1) opiniowanie projektu strategii rozwoju Miasta; 
2) opiniowanie projektow uchwal i aktow prawa miejscowego, dotyczqcych sfery zadari 

publicznych, o ktorej mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici 
pozytku publicznego i o wolontariacie oraz wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi; 

3) wyraianie opinii w sprawach dotyczqcych funkcjonowania organizacji pozarzqdowych; 
4) udzielanie pomocy i wyraianie opinii w przypadku sporow miqdzy organami 

administracji publicznej a organizacjami pozarzqdowymi; 
5) wyraianie opinii w sprawach dotyczqcych zadah publicznych, w tym zlecania tych zadan 

do realizacji przez organizacje pozarzqdowe; 
6) podejmowanie inicjatyw dotyczqcych sektora pozarzqdowego; 
7) wskazywanie priorytetowych obszarow dzialari we wspolpracy samorzqdu 

z organizacjami pozarzqdowymi. 

Rozdzial13 
ZespoIy o charakterze doradczym i inicjatywnym 

5 37. Miasto moze tworzyd z wlasnej inicjatywy lub na wniosek organizacji 
pozarzqdowych zespoly o charakterze doradczym i inicjatywnym. 

5 38. 1. Miasto moze tworzyC KDO, wspolnie zorganizacjami pozarzqdowymi 
prowadzqcymi dzialalnoiC statutowq w zakresie dzialalnoici danej KDO. 



2. KDO dziala w poszczegolnych obszarach zadari publicznych nalezqcych do Miasta. 
3. Wolq powolania KDO moze zglosid 5 organizacji pozarzqdowych prowadzqcych 

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

pozarzqdowe oraz minimum po jednym przedstawicielu komorki organizacyjnej. 
5. W szczegolnych przypadkach KDO mogq by6 powolywane przez mniej niz 

5 organizacji pozarzqdowych. W takim wypadku do powolania KDO konieczna jest, poza 
akceptacjq Prezydenta, pozytywna opinia Eodzkiej Rady DzialalnoSci Pozytku Publicznego. 

6. KDO majq charakter doradczy i inicjatywny. Do zadari 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 komorkq organizacyjnq w celu polepszenia i podwyzszenia efektywnoici 

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

konkursowych dla organizacji pozarzqdowych w obszarze dzialalnoici danej KDO; 
4) diagnoza potrzeb grup docelowych organizacji pozarzqdowych, dzialajqcych w danej 

KDO; 
5) wystqpowanie do organow Miasta z wnioskami w zakresie swojej dzialalnoSci; 
6) wspolpraca z Pelnomocnikiem i Eodzkq Radq Dzialalnodci Pozytku Publicznego. 

7. Wszelkie informacje o dzialaniach KDO, jej pracach i podejmowanych uchwalach sq 
jawne. Na Portalu zamieszczane sq: 
1) informacje na temat terminow i miejsc posiedzen KDO (co najmniej 5 dni przed 

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

posiedzenia); 
3) roczne sprawozdania z dzialalnoici KDO. 

8. Szczegolowy tryb powolania i organizacja KDO sq okreslone w zarzqdzeniu 
Prezydenta. 

Rozdzial14 
Ocena realizacji Programu 

fj 39. 1. Sposob realizacji Programu podlega ocenie, ktora opiera siq w szczegolnoSci na 
analizie jego wynikow pod kqtem nastqpujqcych kryteriow: 
1) liczby ogloszonych otwartych konkursow ofert; 
2) liczby ofert zloionych w otwartych konkursach ofert; 
3) liczby umow zawartych przez Miasto z organizacjami pozarzqdowymi na realizacjq zadari 

publicznych w wyniku konkursow ofert, trybu okreslonego w art. 19a ustawy czy 
postqpowania zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych; 

4) liczby organizacji pozarzqdowych realizujqcych zadania publiczne we wspolpracy 
z Miastem; 

5) liczby umow zawartych na okres dluzszy niz 1 rok; 
6) lqcznej wysokoici Srodkow finansowych Miasta zaangaiowanych w realizacjq zadan 

publicznych w wyniku zawarcia stosownych umow z organizacjami pozarzqdowymi; 
7) wysokoici kwot udzielonych dotacji przez poszczegolne komorki organizacyjne; 
8) stopnia wykorzystania Srodkow przeznaczonych w budzecie Miasta na realizacjq zadan 

ujqtych w Programie; 
9) Iqcznej wysokoSci Srodkow finansowych zaangazowanych przez organizacje pozarzqdowe 

w realizacjq zadan publicznych w zwiqzku z urnowami, o ktorych mowa w pkt 3. 



2. Za koordynacj q monitoringu i ewaluacj i Programu odpowiada Biuro ds. Partycypacj i 
Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzqdu we wspolpracy 
z Pelnomocnikiem. 

3. Wszystkie komorki organizacyjne realizujqce zadania publiczne we wspolpracy 
zorganizacjami pozarzqdowymi, przekazujq do Biura ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzqdu zbiorcze sprawozdania 
z wykonania Programu i uczestniczq w monitoringu Programu. 

Rozdzial15 
Przebieg konsultacji 

tj 40. 1. Program powstal na podstawie wykazu zadati priorytetowych opracowanego 
przez komorki organizacyjne realizujqce zadania we wspolpracy z organizacjarni 
pozarzqdowymi. 

2. Organizacj e pozarzqdowe mialy mozliwoSC zglaszania nowych propozycj i do 
Programu do dnia 30 czenvca 201 6 r. 

3. Na podstawie powyzszych materialow Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzqdu sporzqdzilo projekt Programu. 

4. Projekt zalozen do Programu zostal. zaprezentowany na Portalu. 
5. W trakcie konsultacji projektu Prograrnu nie wplynqla zadna uwaga i propozycja 

ze strony organizacj i pozarzqdowych. 

Rozdzial 16 
Zglaszanie zadan pnez organizacje pozarzqdowe 

tj 41. 1. Program zaklada mozliwoSC uwzglqdnienia nowych form wspolpracy 
i doskonalenia tych, ktore juz zostaly okreilone. 

2. Organizacje pozarzqdowe mogq rowniez skladac swoje propozycje zadan 
do uwzglqdnienia w budzecie miasta Lodzi na rok 2018 w terminie do dnia 
30 czenvca2017r., adresujqc te propozycje do wlaiciwych merytorycznie komorek 
organizacyjnych oraz do KDO w celu omowienia zadari publicznych przewidzianych do 
realizacji na rok 201 8. 



UZASADNIENIE 

KoniecznoSd przyjqcia rocznego programu wspolpracy Miasta z organizacjami 
pozarzqdowymi wynika z dyspozycji zawartej w art. 5a ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o dzialalnosd pozytku publicznego i o wolontariacie. 

Program wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, 
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 okresla m.in. zasady oraz formy wspolpracy 
Miasta z organizacjami pozarzqdowymi, a takze zadania zlecane do realizacji organizacjom 
pozarzqdowym. 

Ww. program zostal skonsultowany z organizacjami pozarzqdowymi. Konsultacje 
projektu programu odbyly siq w okresie od dnia 18 paidziernika 2016 r. do dnia 
3 1 pazdziernika 2016 r. Na tym etapie nie zgloszono zadnej uwagi do programu. Projekt 
programu zostal rowniez pozytywnie zaopiniowany przez Lodzkq Radq Dzialalnosci Pozytku 
Publicznego. 


