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RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z dnia 16 stycznia 2019 r. 

w sprawie przyjgcia ,,Prograrnu wsp6lpracy Miasta Lodzi z organizacjarni 
pozarzqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnyrn (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995,1000, 
1349, 1432 i 2500) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialno4ci 
poiytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650,723 i 1365), Rada 
Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastgpuje: 

5 1. Przyjmuje siq, stanowiqcy zalqcznik do uchwaly, ,,Program wsp6ipracy Miasta 
todzi  z organizacjami pozarzqdowyrni oraz podrniotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie, 
na rok 2019". 

5 2. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 

Marcin GOLASZEWSKI 
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Rozdzial 1 
Wprowadzenie do Programu 

§ 1. 1. Wsp6lpraca Miasta Lodzi z organizacjami pozarzqdowymi oraz podrniotami, 
o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnoSci pozytku 
publicznego i o wolontariacie, wiqze siq z realizacjq zasady pomocniczobi oraz siuzy 
umacnianiu uprawnieh obywateli. 

2. DziaialnoSC os6b zrzeszonych w wymienionych powyzej podmiotach sprzyja 
tworzeniu wiqzi spoiecznych, odpowiedzialnoici za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu 
potrzeb r6znych grup mieszkaric6w. ,,Program wsp6ipracy Miasta Lodzi z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia2003 r. o dziaialnoici pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019", 
zwany dalej Programem, jest wyrazem dqzenia wiadz Miasta Lodzi do wspierania tej 
dziaialnoSci. Reguluje on zakres wspoipracy w wymiarze finansowym oraz niefinansowym, 
a takze okreSla jej formy, realizatorbw i zadania przewidziane do realizacji. 

3. ~ r o d k i  przeznaczone na realizacjq poszczeg6lnych zadari w 2019 r. sq szczeg6iowo 
okreSlone w projekcie budzetu miasta Lodzi. 

4. Szczeg6lowy wykaz zadah przewidziany do realizacji we wsp6lpracy 
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poiytku publicznego i o wolontariacie wraz 
z harmonogramem ogiaszania otwartych konkurs6w ofert na ich realizacjq zostanie ogioszony 
do dnia 31 stycznia 2019 r, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu Miasta Lodzi oraz na 
stronie intemetowej Urzqdu Miasta Lodzi w zakladce ,,Organizacje pozarzqdowe". 

Rozdzial2 
Postanowienia og6lne 

3 2.1. IlekroC w niniejszym Programie jest mowa o: 
1) Prezydencie - nalezy przez to rozumieC Prezydenta Miasta Lodzi; 
2) MieScie - naleiy przez to rozumieC Miasto L6di; 
3) Urzqdzie - nalezy przez to rozumieC Urzqd Miasta Lodzi; 
4) kom6rkach organizacyjnych - nalezy przez to rozumieC wydzial (r6wnorzqdnq kom6rkq 

organizacyjnq o innej nazwie) Urzqdu i miejskq jednostkq organizacyjnq; 
5) Peinomocniku - nalezy przez to rozumieC Pelnomocnika Prezydenta Miasta Lodzi 

ds. Wsp6lpracy z Organizacjami Pozarzqdowymi; 
6) ustawie - nalezy przez to rozumieC ustawq z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnoici 

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

podmioty, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy; 
8) konkursach ofert - nalezy przez to rozumied otwarte konkursy ofert na realizacjq zadah 

publicznych dla organizacji pozarzqdowych, ogtoszonych zgodnie z art. 13 ustawy; 
9) zadaniach publicznych - nalezy przez to rozumieC zadania publiczne, o kt6rych mowa 

w art. 4 ust. 1 ustawy; 
10) KDO - nalezy przez to rozumieC Komisje Dialogu Obywatelskiego; 
11) BIP - nalezy przez to rozumieC Biuletyn Informacji Publicznej. 

2. Uzyte w niniejszym Programie nastqpujqce znaki oznaczajq: 
1) * - priorytetowe zadanie publiczne; 
2) - zadanie wieloletnie, kt6re rozpoczyna siq w 2019; 
3) + - zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. 



Rozdzia13 
Adresaci, cel gl6wny i cele szczeg6lowe Programu 

5 3. Program adresowany jest do organizacji pozarzqdowych. 

5 4. Gt6wnym celem Programu jest ksztaltowanie demokratycznego ladu spolecznego 
w irodowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiedzy administracjq publicznq 
a organizacjami pozarzqdowymi. 

5 5. Program ma na celu w szczegolnoici: 
1) zwiqkszenie aktywnoici lodzian w celu pelniejszego zaspokajania potrzeb mieszkaricow 

Miasta; 
2) stworzenie warunk6w do powstawania inicjatyw i podejmowania dziatsui na rzecz 

spotecznoici lokalnych lub og6lu mieszkaric6w; 
3) wsp6lpracq z organizacjami pozarzqdowymi przy tworzeniu polityk publicznych na 

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

Miasta; 
5)  integracjq podmiot6w realizujqcych zadania publiczne; 
6) prezentacjq dorobku irodowiska organizacji pozarzqdowych i promowanie jego osiqgniqt; 
7) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu irodk6w na zadania publiczne, w tym ze irbdel 

zewnqtrznych. 

Rozdzial4 
Zasady wsp61pracy 

§ 6.  Program jest wyrazem polityki wtadz Miasta wobec organizacji pozarzqdowych, 
zmierzajqcej do zapewnienia im jak najlepszych moiliwoSci do dzialania na terenie Miasta 
i opartej na zasadach: 
1) pomocniczoSci, zgodnie z kt6rq Miasto przekazuje zadania do bezpoiredniej realizacji 

organizacjom pozarzqclowym tam, gdzie istniejq ku temu odpowiednie wmnki 
organizacyjne i finansowe; 

2) suwerennoici stron, zgodnie z ktorq, zarowno Miasto, jak i organizacje pozarzdowe nie 
mogq ograniczak swojego prawa do samostanowienia; 

3) partnerstwa, tj. rbwnoici stron, wsp6lnego definiowania problem6w i celbw oraz hczenia 
zasob6w w celu ich realizacji; 

4) efektywnoici, kt6ra polega na wsp6lnym d@eniu do osiqgniqcia mozliwie jak najlepszych 
efektow, przy jak najmniejszych naktadach i poszanowaniu publicznych i prywatnych 
zasobbw; 

5 )  uczciwej konkurencji, tj, wtqczania do wsp6tpracy na r6wnych prawach wszystkich 
zainteresowanych podmiotbw; 

6 )  jawnoici, zgodnie z kt6rq wszystkie aspekty wspolpracy sq dostqpne dla zainteresowanych, 
a wyniki wsp6lpracy sq upowszechniane w spos6b zapewniajqcy dostqp do nich. 



Rozdzial5 
Zakres i formy wsp6Ipracy 

5 7. Wsp6lpraca 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 wsp6lpracy finansowej oraz pozafinansowej. 

5 8. Wsp6lpraca o charakterze finansowym pomiqdzy Miastem a organizacjami 
pozarzqdowymi moze by6 prowadzona w szczeg6lnoici poprzez zlecanie organizacjom 
pozarz@dowym realizacii zadan publicznvch na zasadach okreilonych w ustawie w formie: 
1) powierzania wykonywania zadati publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

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

5 9. ~ rodk i  finansowe na realizacjq zadan pnblicznyoh bqdq przyznawane, 
w szczegcilnoici poprzez: 
1) otwarte konkursy ofert lub z pominiqciem otwartych konkurs6w 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 2018 r. poz.1307 i 1669) 
3) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, zgodnie z trybem okreilonym uchwalq 

Nr XCIV/1986/14 Rady Miejskiej wLodzi z dnia 8 paidziernika 2014 r. w sprawie 
okreilenia trybu i szczeg6lowych kryteri6w oceny wniosk6w o realizacjq zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

5 10. Organizacje pozarzqdowe mogq r6wniez wystqpowa6 w procedurach dotyczqcych 
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 2018 r. poz. 1986 
i 2215). 

5 11. 1. Na realizacjq zadati Miasta we wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi 
w 2019 r. okreila siq kwotq nie wyzszq niz 60 185 136,79 zl, z zastrzezeniem ust. 2. 

2. WysokoSC Srodkow, o kt6rych mowa w ust. 1 moze ulec mianie w zaleznoici od 
wysokoici irodkow zaplanowanych w budzecie miasta Lodzi na 2019 r. 

3. Zadania z zakresu administracji rzqdowej bqdk zadania wlasne dofinansowane przez 
dysponentbw irodk6w budzetu patistwa sq realizowane do wysokoici tych Srodk6w. 

5 12. Na realizacjq um6w o wykonanie inicjatywy lokalnej planuje siq okreilenie 
rezerwy celowej w wysokoici przyjqtej przez Radq Miejskq w Lodzi w budzecie miasta Lodzi 
na2019 r. 

Rozdziat 6 
Realizatorzy Programu 

513. G16wnymi podmiotami realizujqcymi ze strony Miasta wspolpracq 
z organizacjanli pozarzqdowymi bqdq w 2019 r.: 
1) Rada Miejska w Lodzi i jej komisje w zakresie ustalania kierunk6w tej wsp6lpracy; 
2) Prezydent, w zakresie sposobu realizacji Programu, a w szczegolnoici: 

a) dysponowania irodkami na ten cel w ramach budzetu miasta Lodzi, 
b) oglaszania konkurs6w ofert na realizacjq zadan publicznych; 

3) L6dzka Rada Dzialalnoici Pozytkn Publicznego; 



4) Pelnomocnik w zakresie: 
a) udzialu w pracach L6dzkiej Rady Dzialalnoici Pozytku Publicznego, 
b) udzialu w tworzeniu standardow wsp6lpracy administracji publicznej z organizacjami 

pozarzqdowymi, 
C) udzialu w diagnozowaniu potrzeb Srodowiska iodzkich organizacji pozarzqdowych, 
d) koordynowania wsp6lpracy Miasta z organizacjami pozarzqdowyrni; 

5) Komisje Konkursowe w zakresie opiniowania ofert w konkursach ofert; 
6 )  KDO; 
7) wymienione kom6rki organizacyjne w zakresie: biezqcych kontakt6w z organizacjami 

pozarzqdowymi, udzialu w przygotowywaniu i konsultacjach projektu Programu, 
przygotowywania i obshgi konkurs6w ofert na realizacje zadati publicznych, w tym 
udzielania informacji o sposobie przygotowywania ofert w ww. konkursach, sprawdzania 
ofert pod wzglqdem formalnym, upubliczniania wynik6w konkurs6w ofert, sporzqdzania 
um6w z organizacjami pozarzqdowymi, kt6rych oferty zostaly wybrane do realizacji 
w konkursach ofert, nadzoru nad realizacjq zadari publicznych i kontroli wydatkowania 
dotacji, w zakresie sporzqdzania sprawozdari z realizacji Programu oraz w zakresie 
wsp6lpracy pozafinansowej: 

a) w Departamencie Prezydenta: 
- Biuro Obslugi Inwestora i Wsp6lpracy z Zagranicq, 
- Biuro Promocji, Komunikacji Spolecznej i Turystyki, 

b) w Departamencie Architektury i Rozwoju: 
- Biuro Miejskiego Konsenvatora Zabytkbw, 
- Biuro Architekta Miasta, 
- Biuro ds. Rewitalizacji, 

c) w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu: 
- Wydziai Edukacji, 
- Wydziai Sportu, 

d) w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni: 
- Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych, 
- Biuro ds. Partycypacji Spoiecznej, 
- Wydzid Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa 
- Wydzial Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaticami, 

e) w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem: 
- Wydziai Dysponowania Mieniem, 
- Wydzial Kultury, 
- Biuro Gospodarki Mieszkaniowej, 

f) Zarzqd Dr6g i Transportu; 
g) Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi; 
h) Zarzqd Lokali Miejskich; 
i) Zarzqd Zieleni Miejskiej. 

5 14. Realizacja zadati Miasta przez organizacje pozarzqdowe odbywaC siq bedzie nie 
tylko w ramach niniejszego Programu, ale r6wniez w ramach innych program6w m.in.: 
Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi, Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych na rok 2019, Miejskiego Programu 
Przeciwdzialania Narkomanii na rok 201 9, Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2019 rok, ,,Strategii rozwoju ulicy 
Piotrkowskiej w todzi na lata 2009-2020", ,,Strategii Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 
2020+", Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, ,,Programu Realizacji 
Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczelistwa Ruchu Drogowego w Lodzi na lata 2015- 
2020" i Programu Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+. 



5 15. L6dzkie organizacje pozarzqdowe wsp6lpracujq r6wniez z Miastem przy 
realizacji zadah spoza katalogu zadiui publicznych, okreilonych w ustawie, np, z zakresu 
oiwiaty niepublicznej, opieki nad zabytkarni oraz dziedzictwem narodowym, ochrony 
przeciwpozarowej, a takze rozwoju zaplecza naukowego. 

Wsp61praca finansowa i pozafinansowa z organizacjami pozarz+dowymi prowadzona 
przez kom6rki orgauizacyjne Urzgdn Miasta todzi 

5 16. Biuro Obslugi Inwestora i Wsp6lpracy z Zagranicq w Departamencie 
Prezydenta Urzgdu: 
1) wsp6lpraca finansowa Biura bqdzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom 

pozarzqdowym nastvpujqcych zadah: 
a) powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie 

promocji iprzeprowadzenia dzidari zmierzajqcych do przeksztalcenia Lodzi 
w centrum wydarzeli naukowych i edukacji wyiszej o znaczeniu miqdzynarodowym, 
zachqcajqcych do studiowania w Lodzi i promujqcych osiqgniqcia naukowe Lodzi 
- konkurs ofert* *, 

b) wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie dzialah zmierzajqcych do 
przeksztalcenia Lodzi w centrum wydarzen naukowych o znaczeniu 
miqdzynarodowym, zachqcajqcych do studiowania w todzi i propagujqcych 
osiqgniqcia naukowe Lodzi - organizacja jednej imprezy naukowej - konkurs ofert*; 

2) wsp6lpraca pozafinansowa: 
a) wsp6lpraca z organizacjami pozarzqdowymi w zakresie promocji Lodzi akademickiej, 
b) pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadah publicznych, skladanych przez 

organizacje pozarzqdowe, w ramach otwartych konkurs6w oglaszanych przez Biuro; 
3) realizacja cel6w zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Lodzi: Cel 

operacyjny 2.2. TworzyC przeslanki do odczuwania dumy z centrum todzi przez 
wprowadzanie do centrum projekt6w budujqcych prestiz obszaru - projekty lokujqce 
w centrum todzi coroczne wydarzenia prestizo-tw6rcze: kulturdne, naukowe, 
obywatelskie, biznesowe, polityczne. 

5 17. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytk6w w Departamencie Architektury 
i Romoju Urzqdu prowadzi wsp6lpracq pozafinansow$ w zakresie konsultacji akt6w 
prawnych przygotowywanych przez Biuro. 

§ 18. Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Romoju Urzqdu: 
1) wsp6lpraca finansowa Biura bqdzie prowadzona poprzez zlecenie organizacjom 

pozarzqdowym realizacji zadah wynikajqcych ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Lodzi 
2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkarni - tryb 19a ustawy; 

2) wsp6lpraca pozafinansowa: 
a) propagowanie wiedzy na temat przestrzeni Miasta za pomocq publikacji wydawanych 

przez Biuro, 
b) warsztaty proiektowe z mieszkiuicami, . -  " 
c) konsultacje projekt6w i wytycznych dla ciqg6w pieszych i rowerowych, 
d) realizacja konkursu fotograficznego pod tytulem: ,,Po$ga Lodzi"; 

3) realizacja celbw zawartych w ~ m i n n ~ m  Programie Rewitalizacji miasta Lodzi: 
a) Cel operacyjny 2.2. TworzyC przeslanki do odczuwania dumy z centrum todzi przez 

wprowadzanie do centrum projektbw budujqcych prestiz obszaru - projekty lokujqce 



w centrum Lodzi coroczne wydarzenia prestiio-tw6rcze: kulturalne, naukowe, 
obywatelskie, biznesowe, polityczne; 

b) Cel operacyjny 4.2. PromowaC powstawanie przestrzeni publicznych 
i p6ipublicznych araniowanych z udziaiem mieszkahc6w: 

- ksztaltowanie z udzialem mieszkahc6w przestrzeni publicznych, takich jak: 
place, skwery, woonerfy, trakty piesze, parki, zielone enklawy, kameralne 
miejsca wypoczynku i spotkari, 

- aranzowanie przestrzeni publicznych wewnqtrz kwartaibw, r6wniez przez 
wsp6lnoty i wiaScicieli nieruchomoici, 

- tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych wok61 instytucji publicznych 
i jednostek organizacyjnych Swiadczqcych usiugi publiczne: przedszkoli, szk61, 
bibliotek itd. 

6 19. Biuro ds. Rewitalizacii w Desartamencie Architektuw i Romoiu Urzedu: - " 
1) wsp6ipraca finansowa bqdzie prowadzona poprzez zlecenie nastqpujqcych zadali: 

a) usiugi polegajqce na promocji i organizacji wolontariatu w ramach dziaialnoSci 
wspomagajqcej M c j e  spoleczne przewidziane w projektach 1, 4, 7, 8 Rewitalizacja 
Obszarowa Centrurn Lodzi oraz pod kqtem rozwoju wsp6lnot i spoiecznoSci 
lokalnych, wsp6ifinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lbdzkiego na lata 
20 14-2020 - przetarg, * 

b) usiugi polegajqce na przeprowadzeniu animacji spoleczno - kulturalnej, dziaianiach 
edukacyjnych i promocyjnych, wspomagajqca prowadzenie Lodzkiego Centrurn Usiug 
Spoiecznych (przy ul. Pogonowskiego 34), realizowana w ramach projektu 
1 Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi, wsp6lfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2014-2020 - przetarg, * 

c) uslugi polegajqce na przeprowadzeniu animacji spoieczno - kulturalnej, dziaianiach 
edukacyjnych i promocyjnych, wspomagajqca prowadzenie mieszkania chronionego 
dla os6b z pieczy zastqpczej, Domu Dziennego Pobytu, Punktu Pracy Socjalnej i Filii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej (przy ul. Tuwima 33, 35, 46), realizowana w ramach 
projektu 3 Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi, wsp6ifinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Prograrnu 
Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2014-2020 - przetarg; 

2) wsp6ipraca pozafinansowa: 
a) wsp6ipraca z organizacjami w ramach KDO ds. Rewitalizacji i KDO ds. Polityki 

Lokalowej, 
b) wspblpraca w zakresie realizacji dzialah wspierajqcych rewitalizacjq (m.in. 

aktywizacja obywateli, partycypacja spoleczna), 
c) wsp6ipraca w zakresie realizacji przedsiqwziqC Gminnego Programu Rewitalizacji, 
d) wsp6lpraca w zakresie realizacji dziaiah pprjektu pilotazowego pn. ,,Opracowanie 

modelu prowadzenia rewitalizacji obszar6w miejskich na wybranym obszarze 
w Mieicie todzi - etap 2", 

e) udzial w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach dotyczqcych wsp6ipracy 
z organizacjami pozarzqdowymi; 



3) realizacja cel6w zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Lodzi: 
a) Cel operacyjny 1.1. TworzyC bodice dla lepszego zatrudnienia (wspolpraca z innymi 

jednostkami UML i wsparcie w realizacji zadania) - projekty partnerskie obejmujqce 
wlqczenie spoieczne, poprawq sytuacji na rynku pracy os6b zamieszkujqcych obszar 
rewitalizacji, 

b) Cel operacyjny 1.2. ZmniejszyC skalq narazenia na ubbstwo, zahamowaC proces 
dziedziczenia ub6stwa, w tym - poprzez animacje spolecznq (wspolpraca z innymi 
jednostkami UML i wsparcie w realizacji zadania) - mikro-inicjatywy 
samopomocowe, wsp6ldzialanie sqsiedzkie, projekty wymiany uslug 
i wspoluiytkowania d6br. Budowanie trwalej sieci wzajemnego wsparcia formy pracy 
z mlodzieiq nakierowane na przenvanie cyklu dziedziczenia ubbstwa, 

c) Cel operacyjny 3.2. WspieraC synergiq przedsiqbiorczoici - projekty tematyzacji 
przestrzeni miejskiej. 

§ 20. Biuro Promocji, Komunikacji Spolecznej i Turystyki w Departamencie 
Prezvdenta: 
1) wspolpraca finansowa Biura bqdzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom 

pozarztylowym zadania polegajqcego na upowszechnianiu turystyki w formie regrantingu, 
w tym gl6wnie turystyka rowerowa i turystyka rodzinna - konkurs ofert;* 

2) wsp6lpraca pozafinansowa: 
a) wsp6lpraca przy realizacji zadari publicznych w zakresie upowszechniania 

krajoznawstwa i turystyki, 
b) udostqpnianie organizacjom pozarzqdowym materialow promocyjnych Miasta. 

§ 21. Biuro ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni Urzqdu: 
1) wsp6lpraca finansowa Biura prowadzona bqdzie przez zlecanie organizacjom 
pozarzqdowym nastqpujqcych zadah: 

a) wspieranie prowadzenia L6dzkiego Centrurn Obywatelskiego w formie dzialah 
informacyjno-doradczych, szkolen oraz wsparcia dla nowopowstalych organizacji 
pozarzqdowych - konkurs ofert, ** 

b) wspieranie dzialalno4ci na rzecz organizacji i promocji wolontariatu poprzez zlecenie 
prowadzenia L6dzkiego Centrum Wolontariatu - konkurs ofert,* 

c) wspieranie zadan organizacji pozarzqdowych finansowanych ze ir6del zewnqtrznych 
- konkurs na wklady wlasne - konkurs ofert, * 

d) miejski program mikrogrant6w - program mikrogrant6w to narzqdzie, kt6re ma 
finansowaC male projekty od 500 zl do 5000 zl, realizowane przez mieszkanc6w 
w swoim otoczeniu - konkurs ofert; * 

2) wsp6lpraca pozafinansowa: 
a) wsp6lpraca w zakresie realizacji zadar? z zakresu wpierania organizacji 

pozarzqdowych, promocji rozwoju wolontariatu, 
b) pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadah publicznych, skladanych przez 

organizacje pozarzqdowe, w ramach otwartych konkurs6w oglaszanych przez Biuro, 
c) udzielanie organizacjom pozarzqdowym pomocy w dzialalnoSci merytorycznej, 

dotyczqcej m.in, zasad funkcjonowania, finansowania oraz nawiqzywania kontakt6w 
z innymi jednostkami administracji publicznej i instytucjami, 

d) gromadzenie i upowszechnianie wSr6d organizacji, informacji dotyczqcych 
wsp6lpracy Miasta z sektorem pozarzqdowym, 

e) upowszechnianie informacji na temat dzialalnoici l6dzkich organizacji 
pozarzqdowych, 



f) redagowanie strony internetowej Urzqdu Miasta Lodzi, dotyczqcej wspblpracy 
z organizacjami pozarzqdowymi, 

g) wsp6lpraca w zakresie aktualizacji bazy kontakt6w do organizacji pozarzqdowych 
w Lodzi, 

h) wsp6lpraca w zakresie naboru wniosk6w w ramach inicjatywy lokalnej, 
i) organizacja konkursu na uiyczenie lokalu oraz udzielanie informacji/pomocy dla 

wnioskodawc6w w ramach naboru, 
j) wsp6lpraca w zakresie realizacji zadaJi z zakresu wpierania organizacji 

pozarzqdowych, promocji rozwoju wolontariatu, 
k) pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadan publicznych, skladanych przez 

organizacje pozarzqdowe, w ramach otwartych konkurs6w oglaszanych przez Biuro, 
1) udzielanie organizacjom pozarzqdowym pomocy w dzialalnoSci merytorycznej, 

dotyczqcej m.in. zasad funkcjonowania, finansowania oraz nawiqzywania kontakt6w 
z innymi jednostkarni administracji publicznej i instytucjami, 

m) gromadzenie i upowszechnianie wSr6d organizacji, informacji dotyczqcych 
wsp6lpracy Miasta z sektorcm pozarz@owym; 

3) realizacja cel6w zawartych w Gminnyrn Programie Rewitalizacji miasta Lodzi: 
a) Cel operacyjny 1.2. Zmniejszyd skalq narazenia na ubbstwo, zahamowai proces 

dziedziczenia ubbstwa, w tym - poprzez animacje spolecznq: 
- mikro-inicjatywy samopomocowe, wspoldzialanie sqsiedzkie, projekty wymiany 

uslug i wsp6luzytkowania d6br. Budowanie trwalej sieci wzajemnego wsparcia 
formy pracy z mlodziezq nakierowane na przenvanie cyklu dziedziczenia 
ubbstwa, 

- inicjatywy tworzenia i rozwijania podmiot6w ekonomii spolecznej, 
b) Cel operacyjny 1.4. Budowai wsp6lnotq lodzian wok61 dobra wsp6lnego: 

- inicjatywy lokalne na rzecz bezpoiredniego otoczenia, 
- inicjatywy zwiqzane z projektami finansowanymi z budzetu obywatelskiego, 
- inicjatywy na rzecz szerszego wiqczenia mieszkahc6w w lokalne decyzje, 

c) Cel operacyjny 1.6. Budowad pomostowy kapitai spoleczny: 
- prograrny rozwijajqce wolontariat jako narzqdzie aktywizacji spoiecznej, 
- mikrodziaiania na obrzezach obszaru rewitalizacji ,,rozmywajqce granicq" 
obszaru. 

§ 22. Wydzial Kultury w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu: 
1) wspoipraca finansowa Wydziaiu bqdzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom 

pozarzqdowym nastqpujqcych zadah: 
a) wspieranie imprez kulturalnych, w szczeg6lnoSci z zakresu filmu, sztuk wizualnych 

oraz muzyki - konkurs ofert,* 
b) upowszechnianie kultury poprzez produkcje i prezentacjq wydarzen artystycznych 

z r6znych dziedzin sztuki - konkurs ofert, 
c) wspieranie dzialah z zakresu edukacji kulturowej i animacji spoleczno-kulturalnej, 

edukacji kulturalnej na rzecz dzieci i miodziezy, w tym promocji ich d o k o n ~  
artystycznych, dziaiah wiqczajqcych dzieci i miodziez zagrozone wykluczeniem 
spolecznym na podstawie Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Lodzi - 
konkurs ofert, ** 

d) wspieranie artystycznej tw6rczoSci amatorskiej, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem os6b 
60+ - konkurs ofert, * 

e) wspieranie realizacji przedsiewziqd przyblizajqcych iodzianom sylwetki wielkich 
tw6rc6w kultury lbdzkiej - konkurs ofert, 

f )  wymiana dorobku, informacji i doiwiadczen z zakresu kultury: wspieranie projekt6w 
analityczno-diagnostycznych, prac badawczych, konferencji, szkolen i debat 



z dziedziny kultury na podstawie Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej 
w lodzi - konkurs ofert, 

g) dzialania kulturalne zwiqzane z upamiqtnieniem i ochronq polskiego dziedzictwa 
muzycznego z okazji ogioszonego w 2019 r. Roku Moniuszkowskiego i obchod6w 
przypadajqcej 200 rocznicy urodzin kompozytora - konkurs ofert, 

h) dzialania kulturalne zwiqzane z upamiqtnieniem i ochronq polskiego dziedzictwa 
z okazji ustanowienia przez Radq Miejskq w todzi roku 2019 Rokiem Marka 
Edelmana na terenie miasta todzi, 

i) dziaiania z obszaru edukacji kulturowej i animacji spoleczno-kulturalnej majqce na 
celu budowanie poczucia wsp6lnej lokalnej tozsamoSci i solidamoSci na podstawie 
Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w todzi; 

j) dziaiania artystyczne, dzialania z obszaru edukacji kulturowej, animacji spo?eczno- 
kulturalnej sluiqce rewitalizacji na podstawie Programu wsparcia i rozwoju edukacji 
kulturalnej w lodzi - konkurs ofert, * 

k) dzialania, w tym wydarzenia artystyczne, zwiqzane z upamiqtnianiem i ochronq 
dziedzictwa narodowego oraz nim inspirowane, a takze przedsiqwziqcia stawiajqce 
pytania o znaczenie historycznego dziedzictwa narodowego dla wsp6lczesnych 
praktyk kulturowych, 

1) wsparcie realizacji zadan publicznych w zakresie wydawania niskonakladowych, 
niekomercyjnych publikacji zwiqzanych z Lodziq z wykorzystaniem r6znych 
nohikow zapisu a w szczeg6lnoSci: oryginalnych utwor6w literackich ibdzkich 
autor6w; wydawnictw dokurnentujqcych dzialalnoSC iodzkich artystbw, instytucji, 
stowarzyszen, organizacji i grup artystycznych; wydawnictw mniejszoici narodowych 
zwiqzanych z dziedzictwem kulturowym todzi; almanachbw, ksiqg zbiorowych, 
druk6w ulotnych i specjalnych (m.in.: reprintbw, planbw, map, przewodnik6w 
kulturalnych) zwiqzanych z kultura, dawnej lub wsp6lczesnej todzi - konkurs ofert, 

m) wsparcie realizacji zadai publicznych o charakterze lokalnym w szczeg6lnoSci 
z zakresu filmu, sztuk wizualnych, muzyki i edukacji kulturowej - tryb 
pozakonkursowy - art. 19a, 

n) wsparcie realizacji zadai w ramach Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej 
w Lodzi - tryb pozakonkursowy - art. 19a, 

o) wsparcie realizacji dziaiah w ramach pilotaiowego programu rezydencji artystycznych 
- konkurs ofert, 

p) powierzenie realizacji zadania pt. ,,Odnowa Teofilowa: Plenerowe kin0 letnie na 
Teofilowie (zadanie realizowane w ramach budzetu obywatelskiego na 2019 rok) - 
konkurs ofert: 

q) powierzenie realizacji zadania pt. ,,Kiermasz staroci na Ksiqiym Mlynie" (zadanie 
realizowane w ramach budzetu obywatelskieao na 2019 rok) - konkurs ofert. - 

r) powierzenie realizacji zadania pt. ,,Filmowy kurort w Pasaiu R6zy" (zadanie 
realizowane w ramach budietu obywatelskiego na 2019 rok) - konkurs ofert, 

s) powierzenie realizacji zadania pt. ,,Kin0 plenerowe - Stawy Stefaiskiego" (zadanie 
realizowane w ramach budzetu obywatelskiego na 2019 rok) - konkurs ofert; 

2) wspblpraca pozafinansowa: 
a) pomoc przy opiniowaniu wnioskow dotyczqcych lokali dla organizacji 

pozarzqdowych dziaiajqcych w obszarze kultury, 
b) opiniowanie i popieranie wniosk6w o patronaty, udzielanie rekomendacji, wpis na 

listq organizacji pozytku publicznego, 
c) wsp6lpraca z Komisjq Dialogu Obywatelskiego ds. kultury, 
d) wypracowywanie zasad wsp6lpracy, sieci i partnerstw miqdzy organizacjami 

pozarzqdowymi a miejskimi instytucjami kultury w zakresie realizacji wsp6lnych 
projekt6w kulturalnych. Tworzenie struktury ulatwiajqcej wsparcie i uzupeinianie siq 



podmiot6w, uzyskanie efektu synergii, wypracowanie kultury wsp6lpracy, rozwbj 
i promocja wolontariatu, budowanie sieci kontaktbw, 

e) caloroczna wsp6lpraca promocyjna dotyczqca wydarzeh kulturalnych organizowanych 
przez organizacje pozarzqdowe, 

f) projektowanie, planowanie i organizacja stalych cykli warsztatow, szkolen i innych 
form rozwoju umiejqtnoSci oraz upowszechniania wiedzy na temat edukacji 
kulturalnej, 

g) u 4 i d  w Radzie Programu edukacji kulturalnej dla Miasta todzi dwoch 
przedstawicieli organizacji pozarzqdowych realizujqcych powierzone zadania 
publiczne z zakresu edukacji kulturalnej (specjalist6w od edukacji lub animator6w 
kultury) i jednego przedstawiciela Komisji Dialogu Obywatelskiego ds, kultury, 

h) wsp6lpraca przy tworzeniu bazy zasob6w wsp6lnych nalezqcych do organizacji 
pozarzqdowych, miejskich instytucji kultury, kt6ra docelowo ma by6 platformq 
dzielenia sip zasobami, wymiany i budowania dlugotnvalych partnerstw; 

3) realizacja celow zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Lodzi: 
a) Cel operacyjny 1.2. ZmniejszyC skalq naraienia na ubbstwo, zahamowad proces 

dziedziczenia ubbstwa, w tym - poprzez animacjq spolecznq - formy animacji kultury, 
dziakania na rzecz zywego uczestnictwa w kulturze, 

b) Cel operacyjny 2.2. TworzyC przeslanki do odczuwania dumy z centrum todzi przez 
wprowadzanie do centrum projektow budujqcych prestii obszm - projekty lokujqce 
w centrum Lodzi coroczne wydarzenia prestizo-tw6rcze: kulturalne, naukowe, 
obywatelskie, biznesowe, polityczne, 

c) Cel operacyjny 4.2. PromowaC powstawanie przestrzeni publicznych i p6lpublicznych 
aranzowanych z udzialem mieszkdc6w - tworzenie przyjaznych przestrzeni 
publicznych wok61 instytucji publicznych i jednostek organizacyjnych Swiadczqcych 
uslugi publiczne: przedszkoli, szk61., bibliotek itd. 

9 23. WydziaI Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni Urzqdu: 
1) wsp6lpraca finansowa Wydzialu bqdzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom 

pozarzqdowym nastqpujqcych zadah: 
a) podnoszenie Swiadomo4ci zdrowotnej mieszkahcow Miasta oraz prowadzenie dziald 

promujqcych zdrowy styl zycia, adresowanych w szczeg6lnoSci do dzieci, mlodziezy 
i os6b starszych, w formie: 
- edukacji zdrowotnej dzieci i mlodziezy, 
- profilaktyki ciqz wSr6d nastolatek oraz profilaktyki chor6b przenoszonych drogq 

plciowq, w tym profilaktyka HIV i AIDS, 
- edukacji zdrowotnej doroslych mieszkahc6w Miasta, 
- organizacji zajqC aktywnoici fizycznej dla mieszkabc6w Miasta, 
-0rganizacji kampanii edukacyjnych podnoszqcych SwiadomoSc zdrowotnq 

mieszkdc6w Miasta, 
- opracowywania i wydawania materialow edukacyjnych dotyczqcych zdrowia 

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

w szczeg6lnoSci z L6dzkiej Sieci Szk61 i Przedszkoli Promujqcych Zdrowie 
- konkursy ofert, uzupelniajqce: dotacje z art. 19a, zakup uslug, 

b) realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w 
Alkoholowych na rok 2019, w formie: 

- wspierania dzialah promujqcych styl zycia wolny od alkoholu, w tym takze dzialan 
profilaktycznych o charakterze sportowym i kulturalnym kierowanych do og6lu 



dzieci i mlodziezy w ramach organizacji czasu wolnego jako altematywa dla 
podejmowania zachowari ryzykownych (profilaktyka uniwersalna),* 

- prowadzenia zajqC opiekunczych, edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci 
i mlodziezy zgodnych z zasadami profilaktyki selektywnej,* 

- prowadzenia zajqC socjoterapeutycznych dla dzieci i mlodziezy zgodnych 
z zasadami profilaktyki wskazujqcej,* 

- prowadzenia specjalistycznego poradnictwa i konsultacji dla czlonk6w rodzin os6b 
z problemem alkoholo~m.* . . 

- prowadzenia grup wsparcia dla czkonk6w rodzin os6b z problemem alkoholowym,* 
- prowadzenia terapii dla czlonk6w rodzin osob z problemem alkoholowym,t 
- prowadzenia mediacji rodzinnych,* 
- dzialalnoSC organizacji1Srodowisk samopomocowych dla os6b uzaleznionych 

i wsp6luzaleznionych od alkoholu,* 
- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla os6b z problemem alkoholowym,t 
- prowadzenie zajqC korekcyjno-edukacyjnych dla sprawc6w przemocy w rodzinie 

konkursy ofert, uzupelniajqce: dotacje z art. 19a, zakup uslug,* 
c) realizacja Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2019, 

w formie: 
- realizacji w l6dzkich szkolach oraz innych plac6wkach oSwiatowych zaj@ 

i program6w profilaktyki narkotykowej, w tym nakierowanych na ksztaltowanie 
i wzmacnianie czynnik6w chroniqcych przed zachowaniarni ryzykownymi 
zgodnie z filozofiq profilaktyki pozytywne, 

- wspierania inicjatyw promujqcych zdrowy sty1 zycia wolny od narkotyk6w, w tym 
takze dzialari profilaktycznych o charakterze sportowym i kulturalnym 
kierowanych do og6h dzieci i mlodziezy w ramach organizacji czasu wolnego 
jako alternatywa dla podejmowania zachowari ryzykownych (profilaktyka 
uniwersalna),* 

- prowadzenie zajeC opiekunczych, edukacyjnych i rozwojowych oraz organizowanie 
r6znorodnych form spqdzania czasu wolnego dla dzieci i mlodziezy z grupy 
zwiekszonego ryzyka w ramach profilaktyki selektywnej, 

- prowadzenie dzialah edukacyjnych i socjoterapeutycznych dla mlodziezy 
eksperymentujqcej i problemowo uiywajqcej narkotyki, t a k e  ,,dopalacze" 
w ramach profilaktyki wskazujqcej,* 

- organizowania i prowadzenia specjalistycznego poradnictwa, a takze uslug 
terapeutycznych oraz grup wsparcia dla rodzin os6b uzaleznionych od narkotyk6w 
i zagrozonych uzaleinieniem,* 

- zwiekszania dostqpnoici i skutecznoSci zr6znicowanych form profesjonalnej terapii 
uzaleznieli dla os6b z problemem narkotykowym,* 

- organizowania i prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla os6b uzaleznionych 
od narkotyk6w i zagrozonych uzaleznieniem,* 

- prowadzenie grup wsparcia utrwalajqcych efekty terapii (w ramach oddzialywali 
rehabilitacyjnych) dla os6b uzaleznionych od uarkotyk6w,* 

d) realizacja Grninnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2019, w formie: 

- promowania wir6d mieszkaric6w (i w spolecznoSci) konstruktywnych metod 
rozwiqzywania konflikt6w w rodzinie, w tym procedur mediacji (przeprowadzanie 
mediacji),* 

- organizowania i prowadzenia zr6inicowanych form poradnictwa (m.in. 
medycznego, psychologicznego, psychospolecznego, pedagogicznego, 
rodzinnego, prawnego, socjalnego),* 



- organizowania i prowadzenia zajqC psychologa z rodzinq w kryzysie - konkursy 
ofert, uzupelniajqce: dotacje z art. 19a, zakup uslug, 

e) przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkahc6w Lodzi poprzez organizacjq 
i prowadzenie szkoleli edukacyjnych z zakresu nowych technologii dla osob 60+ 
- konkurs ofert, 

f)wspieranie rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarzqdowe dzialajqce na rzecz 
osob niepelnosprawnych, w formie: 

- rehabilitacji leczniczej i psychologicznej dla osob niepelnosprawnych i ich rodzin - 
konkurs ofert, tryb z art. 19a ustawy - w formie wsparcia, 

-zajqd rozwijajqcych i podtrzymujqcych umiejqtnoici samodzielnego 
funkcjonowania oraz wlqczania spolecznego osob z rozmaitymi 
niepelnosprawnoSciami - konkurs ofert, tryb z art. 19a ustawy - w formie 
wsparcidpowierzenia, 

g) podnoszenie poziomu SwiadomoSci spolecznej i rozwijanie wrazliwoSci na prawa osbb 
niepelnosprawnych oraz wspieranie dzialah na rzecz przeciwdzidania dyskryminacji 
i stygmatyzacji os6b z r6znymi niepelnosprawnoSciarni - konkurs ofert, tryb z art. 19a 
u s t a w  - w formie wsparcidvowierzenia, 

h) wydawanie publikacj;i material6w infoAacyjnych dla os6b niepelnosprawnych oraz 
promujqcych tworczoSC os6b niepelnosprawnych (w tym w jqzyku migowym) 
- konkurs ofert, tryb z art.19a usta* - w formie wsparcidpowierzenia), 

i) realizacja zadania pn. ,,Pozwol mi zyC - arteterapia dla dzieci z oddzial6w 
onkologicznych" (zadanie realizowane w ramach budzetu obywatelskiego na 
2019 rok) - konkurs ofert - w formie powierzenia, 

j) realizacja zadania pn. ,,MiloSC na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Palacu hospicjum 
stacjonamego" (zadanie realizowane w ramach budzetu obywatelskiego na 2019 rok) - 
konkurs ofert - w fonnie vowierzenia. 

k) wspieranie os6b nieslysz;cych w kontaktach z kom6rkami organizacyjnymi, w formie 
Swiadczenia ushg tlumacza iezyka migowego (konkurs ofert - w formie wsparcia). 
Realizator zadania zostal wy<ohiony w konkisie ofert na lata 2018-2020; 

2) wsp6lpraca pozafinansowa 
a) wsp6lpraca w ramach Komisji Dialogu Obywatelskiego: 

- Komisja ds. Wdrazania Konwencji o Prawach Os6b Niepelnosprawnych 
i Rozwiqzywania Problem6w Os6b z Niepelnosprawnoiciami, 

- Komisja ds. Polityki Demograficznej i Wsp6lpracy Miqdzypokoleniowej, 
- Komisja ds. Rodziny, Dzieci i Mlodziezy, 

b) wsp6tpraca w zakresie dzialalnoici Miejskiej Spolecznej Rady ds. Os6b 
Niepelnosprawnych w Lodzi (obsluga techniczno-organizacyjna), 

c) udzial i wsp6lorganizacja oraz wsparcie organizacyjne imprez integracyjnych, imprez 
dot. edukacji zdrowotnej, konferencji propagujqcych problemy zwiqzane 
z niepelnosprawnoSciq, promujqcych zdrowy sty1 zycia oraz na rzecz os6b starszych 
i niepelnosprawnych, 

d) uzyczenie sprzqtu rehabilitacyjnego oraz jego semis dla prowadzonej przez L6dzki 
Sejmik Os6b Niepelnosprawnych Wypozyczalni Sprzytu Rehabilitacyjnego 
w budynku przy ul. Sienkiewicza 5, 

e) umozliwienie korzystania z bezplatnych porad prawnych osobom niepelnosprawnym 
z terenu Lodzi (wsp6lpraca z Polskq Organizacjq Pracodawc6w Osbb 
Niepelnosprawnych), 

f) organizacja i zabezpieczenie stoiska na corocznie organizowanych 
Miqdzynarodowych Targach Sprzqtu Rehabilitacyjnego ,,REHABILITACJA", 

g) organizacja "L6dzkich Seniorali6w1' - tygodnia wydarzen zwi~zanych z kulturq, 
aktywnoiciq fizycznq, edukacjq, zdrowiem oraz rozwojem os6b starszych - 



w organizacji ,,L6dzkich Seniorali6wn udzial bierze kilkadziesiqt organizacji 
vozarzadowvch. , , 

h) promokanie wydarzeli organizowanych przez organizacje pozarzqdowe, 
i) wsp6lorpanizacia kurs6w komputerowch dla seniorbw, 
j) uiyczenie lokah i telefonu na potrzeb; projektu ,,Telefon ZyczliwoSci", skierowanego 

do seniorbw, 
k) realizacja projektu ,,todzka Tytka Seniora" - promocja i dystrybucja oferty Miasta 

na rzecz senior6w; 
3) realizacja cel6w zawartych w Grninnym Programie Rewitalizacji miasta todzi: 

a) cel operacyjny 1.3. ZwiqkszyC szanse edukacyjne mlodych mieszkanc6w obszaru 
rewitalizacji - programy edukacji prozdrowotnej i profilaktyki chorob, 
w szczeg6lnoSci - profilaktyki chor6b ukladu krqienia, edukacji na rzecz wczesnej 
diagnostyki przesiewowej, zr6znicowanej i szeroko dostqpnej profilaktyki uzaleznieh 
i edukacji o zagrozeniach uzaleznieniarni, edukacji seksualnej i profilaktyki 
ryzykownych zachowsui seksualnych, profilaktyki zaburzeli laknienia, profilaktyki 
chor6b psychicznych, w tym depresji oraz zaburzeil demencyjnych wieku starszego, 
edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej. 

5 24. Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Eodzi: 
1 )  wsp6lpraca finansowa bqdzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom 

pozarzqdowym nastqpujqcych zadsui: 
a) z zakresu rehabilitacji za~lodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych, 
b) z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziakania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w zakresie zmniejszania negatywnych 
nastqpstw dla ofiar i Swiadk6w wystqpowania przemocy w rodzinie - przetarg 
nieograniczony, 

c) zadanie pn. ,,Dajmy radoSC dzieciom z dom6w dziecka i rodzin zastqpczych" 
(zadanie realizowane w samach budzetu obywatelskiego na 2019 rok) - przetarg 
nieograniczony; 

2) wsp6lpraca pozafinansowa: 
a) pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadsui publicznych, sktadanych 

przez organizacje pozarzqdowe, w ramach otwartych konkurs6w z zakresu pomocy 
spolecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zasbpczej oraz innych ustaw, 

b) pomoc przy opiniowaniu wniosk6w dotyczqcych lokali dla organizacji 
pozarzqdowych dzidajqcych w obszarze pomocy spolecznej, wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastqpczej, 

c) opiniowanie i popieranie wniosk6w o patronaty, udzielanie rekomendacji, 
d) udzielanie organizacjom pozarzqdowym pomocy merytorycznej, w realizacji zadsui 

z zakresu pomocy spolecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastqpczej 
dotyczqcej m.in. zasad ich funkcjonowania, finansowania oraz nawiqzywania 
kontakt6w z innyrni jednostkami administracji publicznej i instytucjami, 

e) udzial w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach dotyczqcych wspolpracy 
z organizacjami pozarzqdowymi. 

§ 25. Miejski Oirodek Pomocy Spolecznej w Eodzi oraz Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzqdu wsp6lpracujqc przy 
realizacji przypisanych im zadari prowadzq wsp6lpracq finansowq z organizacjami 
pozarzqdowymi poprzez zlecanie nastqpujqcych zadari: 
1) z zakresu pomocy spolecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastqpczej: 

a) prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w for~nie opiekuliczej - w tym k61 
zainteresowali, Swietlic, klub6w i ognisk wychowawczych, 



b) prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie pracy podw6rkowej 
realizowanej przez wychowawcq, 

c) organizowanie program6w wspierajqcych z zakresu podnoszenia urniejqtnoSci 
opiekwiczo-wychowawczych dla rodzic6w dzieci czasowo umieszczonych 
w pieczy zastqpczej oraz rodzic6w przezywajqcych trudnoSci opiekwiczo- 
wchowawcze. 

d) prowadzenie placbwki opiekwiczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, 
e) prowadzenie plac6wek opiekunczo-wychowawczych typu specjalistyczno- 

terapeutycznego, 
f) prowadzenie placbwek opiekunczo-wychowawczych typu rodzinnego, 
g) prowadzenie mieszkan chronionych dla peinoletnich wychowank6w opuszczajqcych 

formy pieczy zastqxzej, 
h) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastqpczej, 
i) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczajqcym rodziny 

zastqpcze, rodzinne domy dziecka oraz placowki opiekwiczo-wychowawcze 
i regionalne plac6wki opiekunczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu 
usamodzielnienia, 

j) udzielanie schronienia, zapewnienie posiiku oraz niezbqdnego ubrania osobom tego 
pozbawionym w schroniskach i nocleaowniach, - 

k) realizacja programu osionowego pn. ,,Mieszkania wspierane dla os6b bezdornnych", 
1) realizacja programu osionowego pn. ,,$wietlica dla os6b bezdomnych", 
m) realizacja programu oslonowego , ,~utobus dla bezdomnych i potr~ebujqcych", 
n) prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, 
o) organizowanie i Swiadczenie usiug opiekwiczych w miejscu zamieszkania, 
p) organizowanie i Swiadczenie specjalistycznych usiug opiekuhczych w miejscu 

zamieszkania, 
q) organizowanie i Swiadczenie specjalistycznych uslug opiekuhczych w miejscu 

zamieszkania dla os6b z zaburzeniami psychicznymi, 
r) prowadzenie dziennych domow pomocy, 
s) prowadzenie Srodowiskowych dom6w samopomocy dla os6b z zaburzeniami 

psychicznymi, 
t) prowadzenie klubu samopomocy dla os6b z zaburzeniarni psychicznymi, 
u) prowadzenie mieszkah chronionych (r6znego typu) dla os6b z rbznymi 

niepelnosprawnoSciami, 
v) prowadzenie domu dla matek z maloletnimi dzieCmi i kobiet w ciqy, 
w) prowadzenie dom6w pomocy spolecznej, 
x) prowadzenie punktu pomocy charytatywnej; 

2) z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych 
w zakresie ograniczenia zaburzen zycia rodzinnego i spoiecznego wywoianych 
naduiywaniem alkoholu, przemocq i innymi czynnikami niszczqcymi zycie rodzinne 
i spoieczne: 
a) organizowanie i prowadzenie hosteli dla os6b z problemem alkoholowym, 
b) zwiqkszenie dostqpnoSci pomocy dla os6b z problemem alkoholowym 

i czionk6w ich rodzin w formie dozywiania, 
c) organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie opiekwiczo- 

specjalistycznej dla dzieci i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholowym (zadanie 
czqSciowo ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi),* 

d) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum 
integracji spoiecznej dla os6b uzaleznionych od alkoholu; 



3) z zakresu Miejskiego Progranlu Przeciwdzialania Narkomanii w zakresie ograniczenia 
zaburzen iycia rodzinnego i spolecznego wywolanych uzywaniem substancji 
vs~choaktvwnvch: 
A .  . , 
a) organizowanie i prowadzenie oSrodk6w rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla 

osob uzaleznionych i szkodliwie uzywajqcych substancje psychoaktywne, kt6re 
ukoliczyly program terapeutyczny, 

b) realizacja program6w reintegracji spolecznej dla os6b uzaleznionych lub szkodliwie 
uzywajqcych, kt6re ukoliczyly program terapeutyczny; 

3) z zakresu Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w zakresie zmniejszania negatywnych nastqpstw dla ofiar 
iSwiadk6w wystqpowania przemocy w rodzinie w formie - prowadzenie 
specjalistycznego oirodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

4) realizacja celow zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Lodzi: 
a) Cel operacyjny 1.1. TworzyC bodice dla lepszego zatrudnienia poprzez zlecanie 

podmiotom ekonomii spolecznej z obszaru rewitalizacji uslug utrzyrnania czystoSci, 
konserwacji zieleni, prowadzenia jadlodajni itp. 

5 26. Wydzial Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzqdu: 
1) wsp6lpraca finansowa Wydzialu bqdzie prowadzona poprzez zlecenie organizacjom 

pozarzqdowym nastqpujqcych zadan: 
a) aktywizacja spoleczna dzieci i mlodziezy - konkurs ofert,* 
b) vrzeciwdzialanie orzemocv w rodzinie - konkurs ofert: , 

2) wsp6lpraca pozafinansowa bqdzie prowadzona poprzez wspblpracq przy zwiekszaniu szans 
edukacyjnych mlodych mieszkanc6w obszaru rewitalizacji. 

5 27. Wydzial Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki 
Spolecznej i Zieleni Urzqdu: 
1) wsp6lpraca finansowa Wydziah bqdzie prowadzona poprzez zlecenie organizacjom 

pozarzqdowym nastqpujqcego zadania - poprawa warunk6w korzystania z Rodzinnych 
Ogr6dk6w Dzialkowych przez dzidkowc6w lub zwiqkszenie dostqpnoSci spolecznoici 
lokalnej Rodzinnych Ogr6dk6w Dzialkowych*; 

2) wsp6lpraca pozafinansowa prowadzona poprzez wsp6lpracq z Komisjq Dialogu 
Obywatelskiego ds. ochrony zwierzqt i przeciwdzialania bezdomnoici zwierzqt. 

§ 28. Wydzial Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzcdu: 
1) wsp6lpraca finansowa Wydzidu bqdzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom 
pozarzqdowym nastqpujqcych zadiui: 

a) wspieranie szkolenia sportowego - konkurs ofert,* 
b) wspieranie rozwoju sportu - nabor wniosk6w - na podstawie uchwaiy Rady Miejskiej 

w Lodzi,* 
c) upowszechnianie sportu wSr6d dzieci i mlodziezy szkolnej - konkurs ofert,* 
d) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - konkurs ofert,* 
e) zapewnienie dodatkowych, zorganizowanych form spedzania czasu wolnego dzieciom 

i mlodziezy zagrozonej wykluczeniem spolecznym, zapobieganie patologiom 
spolecznym, w tym alkoholizmowi i narkomanii - konkurs ofert,* 

f )  organizacja zajqd sportowych z udzialem os6b z niepelnosprawnoiciq - konkurs 
ofert,' 

g) organizacja zajqC sportowych w grach zespolowych dla kobiet aktywnych zawodowo 
- konkurs ofert,* 

h) konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej uzytkowanej przez kluby sportowe 
- konkurs ofert,' 



i) nagrody Prezydenta* (na podstawie uchwal Rady Miejskiej w Lodzi), 
j) final Marcin Gortat Camp*+ - konkurs ofert,* 
k) DO2 Maraton L6di*+ - konkurs ofert.* 
1) Tutaj chodzq bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach (zadanie realizowane 

w ramach budzetu obywatelskiego na 2019 rok) - konkurs ofert, 
m) Na L6dzkich Wzniesieniach z nordic walking s i ~  dotleniaj (zadanie realizowane 

w ramach budzetu obywatelskiego na 2019 rok) - konkurs ofert, 
n) Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Og6lnodostqpne zajqcia sportowe dla dzieci 

i mlodzieiy (zadanie realizowane w ramach budzetu obywatelskiego na 2019 rok) - 
konkurs ofert; 

2) wsp6lpraca pozafinansowa: 
a) pomoc w przygotowaniu i sprawdzeniu ofert pod wzglqdem formalnym, skladanych 

przez organizacje pozarzqdowe w ramach konkursbw ofert oglaszanych przez 
Wydzial, 

b) udzielanie rekomendacji w ramach wystqpowania przez organizacje pozarzqdowe 
do innych instytucji z wnioskami o dotacje, 

c) konsultowanie projekt6w uchwal i akt6w normatywnych w dziedzinach dotyczqcych 
dzialalnoSci statutowej organizacji pozarzqdowych, 

d) realizacja wsp6lnych przedsiqwziq6 organizacji pozarzqdowych i Miasta, 
e) organizacja szkolen, spotkan z organizacjami pozarzqdowymi dotyczqcych 

wspolpracy w zakresie zadah koordynowanych przez Wydziai, 
f) wsp6lpraca z KDO ds. sportu powszechnego. 

9 29. Wydziai Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Polityki 
Spolecznej i Zieleni Urzqdu prowadzi wspolpracq finansowq poprzez zlecenie organizacjom 
pozarzqdowym zadania dotyczqcego prowadzenia punktow nieodplatnej pomocy prawnej - 
konkurs ofert. 

5 30. Zarzqd Dr6g i Transportu prowadzi wsp6lpracq finansowq poprzez zlecenie 
organizacjom pozarz+dowym zadania dotyczqcego przeprowadzenia kampanii promocyjno- 
informacyjno-edukacyjnej oraz realizacja przedsiqwziq6 odbywajqcych siq w ramach 
Europejskiego Tygodnia Zrownowazonego Transportu skierowanych do mieszkahc6w Miasta 
- zakup uslugi.* 

§ 31. Biuro Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem Urzgdu prowadzi wsp6lpracq pozafinansowa w zakresie wspoldzialania z KDO 
ds. Polityki lokalowej. 

5 32. Zarzqd Lokali Miejskich prowadzi wsp6lpracq pozafinansowq w zakresie: 
1) prowadzenia spraw zwiqzanych z wynajmowaniem lokali przez organizacje pozarzqdowe 

i udzielanie informacji w tym zakresie; 
2) udostqpniania informacji na temat przetargow oraz lokali moiliwych do wynajqcia 

w trybie bezprzetargowym; 
3) procedowania wnioskow o najem lokalu na preferencyjnych warunkach. 

§ 33. Wydziai Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania 
Majqtkiem prowadzi wsp6lpracq pozafinansowq w zakresie: 
1) prowadzenia spraw zwipanych z uzyczaniem lokali dla organizacji pozarzqdowych oraz 

zawieranie urnow w tym zakresie; 
2) prowadzenia spraw zwiqzanych z wynajmowaniem lokali uzytkowych przez organizacje 

pozarzqdowe; 



3) udostqpniania informacji na temat prowadzonych przetarg6w oraz lokali mozliwych do 
wynajqcia w trybie bezprzetargowym; 

4) procedowania wniosk6w o najem oraz o najem lokalu napreferencyjnych warunkach. 

5 34. Zarzqd Zieleni Miejskiej: 
1) wsp6lpraca finansowa bqdzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom pozarzqdowym 

nastqpujqcych zadari: 
a) organizacja imprezy plenerowej pn. ,,Maj6wka w Ogrodzie" - zakup uslugi, 
b) organizacja zajqC edukacyjnych i prelekcji- zakup ushgi; 

2) wsp6lpraca pozafinansowa polega na wsp6lpracy w zakresie organizacji wystaw 
tematycznych, plenerowych, zajqC edukacyjnych i prelekcji. 

Rozdzial8 
Pozostale formy wsp6lpracy o charaktene pozafinansowym 

5 35. Miasto wsp6lpracuje z organizacjami pozarzqdowymi w formie pozafinansowej 
r6wniez w zakresie: 
1) pomocy w przygotowaniu i sprawdzeniu ofert pod wzglqdem formalnym, skiadanych 

przez organizacje pozarzqdowe w ramach konkurs6w ofert oglaszanych przez Miasto; 
2) wsp6lpracy z zespolami o charakterze doradczym i inicjatywnym, w szczeg6lnoici 

z KDO; 
3) konsultowania projektbw uchwal i aktow normatywnych w dziedzinach dotyczqcych 

dzialalnoici statutowej organizacji pozarzqdowych; 
4) udzielania rekomendacji w ramach wystqpowania przez organizacje pozarzqdowe do 

innych instytucji z wnioskami o dotacje; 
5) obejmowania patronatem honorowym Prezydenta wydarzen posiadajqcych szczeg6lnq 

rangq i adresowanych do mieszkaric6w Miasta, planowanych do realizacji przez 
organizacje pozarzqdowe; 

6 )  wspierania dzialah promujqcych pozyskiwanie 1% podatku dochodowego od os6b 
fizycznych lokalnym organizacjom pozytku publicznego; 

7) udostqpniania, w miarq posiadanych mozliwoici, infrastruktury (w tym sal), przestrzeni, 
dr6g wewnqtrznych na dzialalnoiC w obszarach pozytku publicznego; 

8) gotowoici udzialu w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez 
organizacje pozarzqdowe. 

Rozdziat 9 

Tryb powolywania oraz zasady dzialania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert 
w konkursach ofert 

5 36. 1. Propozycja skladu osobowego Komisji Konkursowej jest przygotowywana 
przez poszczeg6lnych realizator6w konkurs6w ofert. 

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

5 37. 1. Biuro ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni Urzqdu prowadzi listq os6b wskazanych przez organizacje pozarzqdowe, kt6re 
zostaly zgloszone do udzialu w pracach Komisji Konkursowych. Lista zamieszczona jest na 
stronie internetowej Urzqdu. 



2. Realizatorzy konkurs6w ofert wybierajq osoby wskazane przez organizacje 
pozarzqdowe do Komisji Konkursowej z listy, o kt6rej mowa w ust. 1, z zastrzeieniem 
ust. 3 i 4. 

3. W sklad Komisji Konkursowej nie mogq wchodzid osoby wskazane przez 
organizacje pozarz~owe biorqce udzial w konkursie ofert. 

4. W przypadku, gdy wylonienie os6b wskazanych przez organizacje pozarzqdowe 
w sposbb, o ktorym mowa w ust. 2, nie jest mozliwe, realizator konkursu ofert zamieszcza na 
stronie internetowej Urzqdu informacjq o naborze do Komisji Konkursowej os6b wskazanych 
przez organizacje pozarzqdowe, prowadzqce dzialalnoid na terenie Miasta, nie biorqce 
udzialu w konkursie ofert. Informacja ta moze by6 dodatkowo podana do wiadomoSci 
publicznej w inny spos6b, zapewniajqcy szeroki dostqp spoleczny. 

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

6. Przewodniczqcy Komisji Konkursowej przekazuje informacjq na temat termin6w 
posiedzeh Komisji Konkursowej Pelnomocnikowi, kt6ry moze brad udzial w pracach Komisji 
Konkursowych w roli obsenvatora. 

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

RozdziaI 10 
Polityka lokalowa dla organizacji pozarzqdowych 

5 38. Organizacje pozarzqdowe mogq wystqpowak o najem lokali bqdqcych 
w dyspozycji Urzqdu, w trybie przetargu na wysokoSC stawki czynszu, a takze z pominiqciem 
przetargu zgodnie z zasadami okreilonymi w uchwale Nr XI1186107 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami uzytkowymi 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2016 r. poz. 4039). 

5 39. Organizacje dziaiajqce w sferach pozytku publicznego i prowadzqce dzialania 
wpisujqce siq w politykq Miasta mogq wystqpowad o obnizenie stawki czynszu do 50%. 

5 40.1. Miasto moze oddawad w uzyczenie organizacjom pozarzqdowym prowadzqcym 
dzialalno$d poiytku publicznego lokale uzytkowe, w ktbrych organizacje pozarzqdowe 
prowadzq lub bqdq prowadzid dzialania zwiqzane z realizacjq priorytetowych zadah Miasta, 
okreilonych w programach i politykach Miasta, przyjqtych odrqbnymi uchwalami Rady 
Miejskiej w Lodzi. 

2. Lokale uzytkowe mogq byd oddawane w uzyczenie organizacjom pozarzqdowym 
w trybach okreSlonych w zarzqdzeniu Nr 9692NII118 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji okreilajqcej tryb i warunki uzyczania 
lokali uzytkowych oraz innych nieruchomo$ci organizacjom pozarzqdowym prowadzqcym 
dzialalnoSd pozytku publicznego, a takze nieruchomoSci wsp6lnotom mieszkaniowym. 

RozdziaI 11 
Zasady tworzenia partners* z organizacjami 

5 41. 1. W celu realizacji projektow wsp6lfinansowanych ze ir6del zewnqtrznych, 
mogq by6 tworzone partnerstwa pomiqdzy Miastem a organizacjami pozarzqdowymi. 

2. Powstanie partnerstwa moze nastqpid wbwczas, gdy planowane zadanie dotyczy 
zadsui priorytetowych wymienionych w Programie, bqdi wpisujqcych siq w cele strategiczne 
Miasta. 

3. Partnerstwo moie by6 nawiqzane z inicjatywy Miasta bqli organizacji pozarzqdowej. 



4. W przypadku, gdy z inicjatywq wystqpuje Miasto, oglasza nab6r na partnerow w BIP 
oraz na stronie www.uml.lodz.pl w zakladce ,,organizacje pozarzqdowe", w celu 
umozliwienia potencjalnyrn 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 padnera w projekcie. 

6. Koncepcjq projektu, o kt6rej mowa w ust. 5 nalezy zlozyC do Biura ds. Partycypacji 
Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzqdu Miasta Lodzi. 

Rozdziat 12 
L6dzka Rada Dziatalnoici Poiytku Publicznego 

8 42. 1. L6dzka Rada DzialalnoSci Poiytku Publicznego to cialo doradcze Prezydenta 
Miasta Lodzi z zakresu wsp6lpracy Miasta z organizacjami pozarzqdowymi. 

2. Zadania L6dzkiej Rady DzialalnoSci Pozytku Publicznego obejmujq w szczeg6lnoSci: 
1) opiniowanie projektu strategii rozwoju Miasta; 
2) opiniowanie projekt6w uchwal i akt6w prawa miejscowego, dotyczqcych sfery zadah 

publicznych, o kt6rej mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o dzialalnobi 
poiytku publicznego i o wolontrariacie oraz wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi; 

3) wyraianie opinii w sprawach dotyczqcych funkcjonowania organizacji pozarzqdowych; 
4) udzielanie pomocy i wyraianie opinii w przypadku spor6w miqdzy organami 

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

do realizacji przez organizacje pozarzqdowe; 
6) podejmowanie inicjatyw dotyczqcych sektora pozarzqdowego; 
7) wskazywanie priorytetowych obszar6w dzialari we wsp6lpracy samorzqdu 

z organizacjami pozarzqdowymi. 

Rozdziat13 
ZespoIy o charakterze doradczym i inicjatywnym 

5 43. Miasto moze tworzyC z wlasnej inicjatywy lub na wniosek organizacji 
pozarz+owych zespoly o charakterze doradczym i inicjatywnym. 

5 44. 1. Miasto moze tworzyC KDO, wsp6lnie z organizacjami pozarzqdowymi 
prowadzqcymi dzialalnoSC statutowq w zakresie dzialalnoSci danej KDO. 

2. KDO dziala w poszczeg6lnych obszarach zadan publicznych nalezqcych do Miasta. 
3. Wolq powoiania KDO moze zgiosiC 5 organizacji pozarzqdowych prowadzqcych 

dzialalnoSC na terenie Miasta. 
4. W sklad KDO wchodzi po jednym przedstawicielu zgloszonyrn przez organizacje 

pozarzqdowe oraz minimum po jednym przedstawicielu kom6rki organizacyjnej. 
5. KDO majq charakter doradczy i inicjatywny. Do zadan KDO, w szczeg6lnoSci 

nalezy: 
1) konsultowanie i wsp6ltworzenie dokument6w i projekt6w akt6w wydawanych przez 

wladze Miasta w zakresie dzialalnoSci danego KDO; 
2) opiniowanie dokumentbw i projekt6w akt6w prawnych wydawanych przez organy 

Miasta w zakresie dzialalnoSci danej KDO; 
3) wsp6lpraca z kom6rkq organizacyjnq w celu polepszenia efektywnoici dzialan 

kierowanych do mieszkaf1c6w Miasta; 



4) konsultowanie projekt6w ogloszen konkursowych dla organizacji pozarzdowych 
w obszarze dzialalnoici danej KDO; 

5) uzgadnianie wsp6lnie z przedstawicielami wlaiciwej komorki organizacyjnej zakresu 
priorytetowych zadah publicznych zlecanych organizacjom pozarzqdowym 
w obszarze dzialalnoici danego KDO; 

6) diagnoza potrzeb grup docelowych organizacji pozarzqdowych, dzialajqcych w danej 
KDO; 

7) wystqpowanie do organow Miasta z wnioskami w zakresie swojej dzialalno8ci; 
8) wsp6lpraca z Pelnomocnikiem i L6dzkq Radq DzialalnoSci Pozytku Publicznego. 

7. Wszelkie informacje o dzialaniach KDO, jej pracach i podejmowanych uchwdach sq 
jawne. Na stronie internetowej zamieszczane sq: 
1) informacje na temat termin6w 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 okreilone w zarzdzeniu 
Prezydenta. 

Rozdzial14 
Ocena realizacji Programu 

5 45.1. Spos6b realizacji Programu podlega ocenie, kt6ra opiera siq w szczeg6lnobi na 
analizie jego wynik6w pod kqtem nastqpujqcych kryteri6w: 
1) liczby ogioszonych otwartych konkursow ofert; 
2) liczby ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert; 
3) liczby um6w zawartych przez Miasto z organizacjami pozarzqdowymi na realizacjq zadan 

publicznych w wyniku konkurs6w ofert, trybu okreilonego 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 wsp6lpracy 
z Miastem; 

5) liczby um6w zawartych na okres dluzszy niz 1 rok; 
6 )  hcznej wysokoici Srodk6w finansowych Miasta zaangaiowanych w realizacjq zadah 

publicznych w wyniku zawarcia stosownych um6w z organizacjami pozarzqdowymi; 
7) wysokoici kwot udzielonych dotacji przez poszczeg6lne kom6rki organizacyjne; 
8) stopnia wykorzystania Srodk6w przeznaczonych w budzecie Miasta na realizacjq zadan 

ujqtych w Programie; 
9) Iqcznej wysokoSci Srodk6w finansowych zaangaiowanych przez organizacje pozarzqdowe 

w realizacjq zadiui publicznych w zwipku z umowami, o kt6rych mowa w pkt 3. 
2. Za koordynacjq monitoringu i ewaluacji Programu odpowiada Biuro ds. Partycypacji 

Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzqdu Miasta Lodzi we 
wspolpracy z Pehomocnikiem. 

3. Wszystkie kombrki organizacyjne Urzqdu oraz miejskie jednostki organizacyjne 
realizujqce zadania publiczne we wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi, przekazujq do 
Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzqdu 
Miasta Lodzi zbiorcze sprawozdania z wykonania Programu i uczestniczq w monitoringu 
Programu. 



Rozdzial15 
Przebieg konsultacji 

3 46. 1. Program powstat na podstawie wykazu zadah priorytetowych opracowanego 
przez komorki organizacyjne realizujqce zadania we wsp6lpracy z organizacjami 
pozarzqdowymi. 

2. Organizacje pozarzqdowe mialy mozliwoSC zgtaszania nowych propozycji do 
Programu do dnia 30 czerwca 2018 r. 

3. Na podstawie powyiszych materiatow Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Polityki Spotecznej i Zieleni Urzqdu sporzqdzito projekt Programu. 

4. Program zostal poddany konsultacjom z organizacjami pozarzqdowymi i uzyskal 
pozytywnq opiniq t6dzkiej Rady DziatalnoSci Pozytku Publicznego. 

Rozdziat 16 
Zgtaszanie zadali przez organizacje pozarzqdowe 

3 47. 1. Program zaklada moiliwoiC uwzglqdnienia nowych form wspolpracy 
i doskonalenia tych, kt6re juz zostaly okreilone. 

2. Organizacje pozarzqdowe mogq r6wniez sktadaC swoje propozycje zadan 
do uwzglqdnienia w budzecie miasta todzi  na,  rok 2020 w terminie do dnia 
30 czerwca 2019 r., adresujqc te propozycje do wtaiciwych merytorycznie kom6rek 
organizacyjnych oraz do KDO w celu om6wienia zadsui publicznych przewidzianych do 
realizacji na rok 2020. 


