
ZARZ",DZENIE Nr 5StfA NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia JS ~,.,'" oltA.~a. 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia "Trybu powolywania, sposobu organizacji i dzialania komisji 
dialogu obywatelskiego w Miescie Lodzi". 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'tdzie gminnym 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Wprowadzam "Tryb powolywania, spos6b organizacji i dzialania komisji dialogu 
obywatelskiego w MieScie Lodzi", stanowi'tcy zal'tcznik do niniejszego zarz'tdzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz'tdzenia powierzam kierownikom wlasciwych merytorycznie 
kom6rek organizacyjnych Urzctdu Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych 
i Pelnomocnikowi Prezydenta Miasta Lodzi ds. W sp6lpracy z Organizacjami 
Pozarz'tdowymi. 

§ 3. Traci moc zarz'tdzenie Nr 96911VIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu powolywania, sposobu organizacji 
i dzialania komisji dialogu obywatelskiego w Miescie Lodzi". 

§ 4. Zarz'tdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zahtcznik 
do zarz<ldzenia Nr s9;fA/VIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A5 0"f'v.J.I.A.~Q.. 2020 r. 

Tryb powolywania, sposob organizacji i dzialania komisji dialogu obywatelskiego 
w Miescie Lodzi 

§ 1. Ilekroc jest mowa 0: 

1) Prezydencie - nalezy przez to rozumiec Prezydenta Miasta Lodzi; 
2) Miescie - nalezy przez to rozumiec Miasto L6dz; 
3) Pelnomocniku - nalezy przez to rozumiec Pelnomocnika Prezydenta Miasta Lodzi 

ds. Wsp61pracy z Organizacjami Pozarzetdowymi; 
4) KDO - nalezy przez to rozumiec komisje dialogu obywatelskiego; 
5) kom6rce organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec wlasciwe merytorycznie wydzialy 

(r6wnorz~dne kom6rki organizacyjne 0 innej nazwie) Urz~du Miasta Lodzi i miejskie 
jednostki organizacyjne; 

6) organizacjach pozarzetdowych - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarzetdowe oraz 
podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie; 

7) Portalu - nalezy przez to rozumiec stron~ https://uml.lodz.plldecydujemy/ngo/; 
8) Trybie - nalezy przez to rozumiec tryb powolywania, spos6b organizacji i dzialania 

komisji dialogu obywatelskiego w Miescie Lodzi; 
9) Biurze - nalezy przez to rozumiec Biuro Aktywnosci Miejskiej w Departamencie Strategii 

i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 2. l. Wol~ powolania KDO moze zglosic co najmniej 5 organizacji pozarzetdowych, 
dzialaj<lcych na terenie Miasta. Organizacje pozarzetdowe skladajet deklaracj~ woli powolania 
KDO, do Prezydenta. Wz6r deklaracji woli powolania KDO stanowi zaletcznik Nr 1 do Trybu 

2. Prezydent przekazuje deklaracj~ woli powolania KDO do Biura. 
3. Biuro weryfikuje zgodnosc planowanej dzialalnosci danej KDO z zadaniami Miasta 

oraz z dzialalnosci<l statutow<l organizacji pozarzetdowych skladajetcych deklaracj~, 0 kt6rej 
mowa w ust. 1 i sprawdza deklaracj~ pod wzgl~dem formalnym. 

4. W przypadku wyst'lPienia brak6w formalnych Biuro zwraca si~ do skladajetcego 
deklaracj~ 0 ich uzupelnienie w cictgu 5 dni. 

5. W przypadku pozytywnej weryfikacji deklaracji, 0 kt6rej mowa w ust. 1 Biuro 
przekazuje jet do kom6rki organizacyjnej. 

6. Kom6rka organizacyjna przygotowuje projekt zarzetdzenia Prezydenta powolujetcego 
danetKDO. 

7. W sytuacjach wettpliwych co do powolania KDO, kierownik kom6rki organizacyjnej 
konsultuje zasadnosc powolania KDO z Pelnomocnikiem. 

8. KDO powoluje Prezydent w drodze zarzetdzenia. 
9. Prezydent odmawia powolania KDO, jesli funkcjonuje juz KDO w danym zakresie 

tematycznym. 

§ 3. l. Organizacje pozarzetdowe moget zglaszac si~ do danej KDO od momentu jej 
powolania (r6wniez przed pierwszym posiedzeniem danej KDO) lub na kazdym posiedzeniu 
KDO, skladajetc deklaracj~ woli przyst'lPienia do KDO do Biura. Wz6r deklaracji woli 
przyst'lPienia do KDO stanowi zaletcznik Nr 2 do Trybu. 

https://uml.lodz.plldecydujemy/ngo


2. Biuro weryfikuje zgodnose deklaracji woli przyst'lPienia do KDO z wymaganiami 
formalnymi oraz z dzialalnosciq statutowq organizacji deklarujqcej wol~ przyst'lPienia do 
KDO. 

3. W przypadku wyst'lPienia brak6w formalnych Biuro zwraca si~ do skladajqcego 
deklaracj~ 0 ich uzupelnienie w ciqgu 5 dni. 

4. W przypadku pozytywnej weryfikacji deklaracji, 0 kt6rej mowa w ust. 1 Biuro 
informuje 0 tym fakcie skladajqcego deklaracj~. 

§ 4. 1. KDO przyjmuje regulamin pracy, kt6ry okresla w szczeg61nosci tryb, zasady 
zwolywania i organizacji pracy KDO. 

2. KDO, najp6Zniej do konca stycznia danego roku, na podstawie informacji 
przekazanej z wlasciwej kom6rki organizacyjnej, ustala list~ dokument6w i akt6w prawnych, 
nad kt6rymi b~dzie w danym roku pracowae. 

3. KDO, najp6zniej do konca czerwca dane go roku, na podstawie informacji 
przekazanej z wlasciwej kom6rki organizacyjnej, moze wypowiedziee si~ na temat zakresu 
priorytetowych zadan publicznych zlecanych organizacjom pozarzqdowym w kolejnym roku 
kalendarzowym. 

§ 5. 1. W sklad KDO wchodzi po jednym przedstawicielu zgloszonym przez 
organizacje pozarzqdowe i posiadaj'lcym upowaznienie do reprezentowania danej organizacji 
oraz minimum po jednym przedstawicielu kom6rki organizacyjnej. 

2. Na kolejnych posiedzeniach KDO organizacje pozarz'ldowe mog'l bye 
reprezentowane przez r6znych przedstawicieli. 

3. Kazdy z podmiot6w wsp6ltworzqcych danq KDO dysponuje w trakcie glosowania 
I glosem. 

4. Na posiedzeniach KDO przedstawiciel moze reprezentowae tylko jedn'l organizacj~ 
pozarzqdowq wsp6ltworzqcq KDO 

§ 6. 1. Posiedzenia KDO odbywajq si~ minimum raz na kwartal. 
2. Jesli z~dzie taka potrzeba, KDO mog'l obradowae wsp6lnie, ustalajqc zakres, czas 

i form~ wsp6lpracy. 
3. W szczeg6lnych przypadkach KDO moze wyraZae swoje opinie i podejmowae 

uchwaly za posrednictwem poczty elektronicznej w spos6b obiegowy. Stanowisko w trybie 
obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla waznosci opinii 
i uchwal w trybie obiegowym konieczne jest wyrazenie opinii przez polow~ skladu KDO. 

4. 0 stanowiskach podj~tych w spos6b obiegowy KDO informuje na portalu. 

§ 7. I. Pierwsze posiedzenie KDO zwoluje kierownik kom6rki organizacyjnej w ciqgu 
30 dni od daty powolania KDO. 

2. Na pierwszym posiedzeniu osoby zgloszone do prac w KDO przedstawiajq 
upowaznienie do reprezentowania organizacji. Osoba delegowana przedstawia upowaznienie 
przed posiedzeniem KDO. 

3. Na pierwszym posiedzeniu KDO, w glosowaniu jawnym, zwyklq wi~kszosci'l 

glos6w, dokonuje si~ wyboru Przewodniczqcego i Sekretarza. 
4. Informacja 0 pierwszym i kolejnych posiedzeniach KDO zamieszczana jest przez 

kom6rk~ organizacyjnq na Portalu, w zakladce "Aktualnosci". 
5.0 terminie pierwszego posiedzenia informowane jest Biuro i Pelnomocnik, kt6ry 

uczestniczy w posiedzeniu (Iub osoba przez niego wyznaczona) przedstawiajqc zasady 
i mozliwosci pracy, a takze cele funkcjonowania KDO. 



§ 8. 1. Wyznaczony w danej komorce organizacyjnej pracownik zaklada na Portalu 
i aktuaIizuje podstron« poswi«conct danej KDO. 

2. Wszeikie informacje 0 dzialaniach KDO, jej pracach i podejmowanych uchwalach 
sctjawne. Na Portalu zamieszczane Sct: 
1) informacje na temat terminow i miejsc posiedzen KDO (co najmniej na 5 dni przed 

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

od posiedzenia); 
3) roczne sprawozdania z dzialalnosci KDO. 

3. KDO przesyla sprawozdania ze swoich posiedzen i informacje 0 kolejnych 
posiedzeniach na adres e-mail wskazany przez komork« organizacyjnq, wedlug ramowego 
wzoru podstrony dla KDO, stanowictcego zalctcznik Nr 3 do Trybu. 

§ 9. 1. Przewodniczctcy KDO jest zobowictzany do przekazania Prezydentowi, 
Pelnomocnikowi i kierownikowi komorki organizacyjnej do dnia 31 stycznia danego roku 
sprawozdania z dzialalnosci KDO w roku poprzednim. 

2. Sprawozdanie, 0 ktorym mowa w ust. 1, jest zamieszczane niezwlocznie na Portalu. 
3. Przewodniczctcy KDO jest zobowictzany do 28 lutego kazdego roku zweryfikowac 

list« aktualnych czlonkow KDO poprzez zebranie sposrod tworzctcych jct organizacji 
pozarzctdowych i jednostek organizacyjnych oswiadczen 0 ch«ci udzialu w KDO. Po 
wskazanym terminie organizacje pozarzctdowe i jednostki organizacyjne, ktore nie zlozyly 
stosownego oswiadczenia, zostajct usuni«te z KDO. 

§ 10. Organizacja pozarzctdowa jest wykluczana z KDO przez Przewodniczctcego KDO, 
jesli przedstawiciel tej organizacji nie uczestniczyl w trzech kolejnych posiedzeniach KDO 
bctdz w ponad polowie posiedzen KDO w danym roku. 

§ 11. 1. KDO moze ulec rozwictzaniujezeli: 
1) podejmie uchwal« 0 samorozwictzaniu; 
2) nie spotyka si« przynajmniej raz na kwartal; 
3) nie przekazuje przez okres pol roku informacji 0 swoich dzialaniach do zamieszczenia na 

stronie Miasta, zgodnie z § 8 ust. 2; 
4) nie wywictzuje si« z obowictzkow sprawozdawczych, 0 ktorych mowa w § 9 ust. 1; 
5) Iiczba organizacji pozarzctdowych, biorctcych udzial w jej pracach, zmaleje ponizej liczby, 

okreslonej w § 2 ust. 1. 
2. Rozwi¥anie danej KDO nast«puje w drodze zarzctdzenia Prezydenta, na wniosek 

kierownika komorki organizacyjnej. Wniosek wymaga uzyskania pozytywnej opinii 
Pelnomocnika. 

3. Kierownik komorki organizacyjnej przygotowuje projekt zarzctdzenia Prezydenta, 
rozwictzujctcego danct KDO. 

§ 12. Obslug« techniczno - organizacyjnct KDO zapewnia komorka organizacyjna. 



Zahtcznik Nr 1 
do Trybu 

WZOR 

Prezydent Miasta Lodzi 

Deklaracja woli powolania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. 

My, nizej podpisani przedstawiciele organizacji pozarz'l.dowych, zwracarny si~ z wnioskiern 

o powolanie Kornisji Dialogu Obywatelskiego ds ...................................................................... . 


Przedrniotern dzialania Kornisji Dialogu Obywatelskiego b~dzie: 

Nazwa korn6rki organizacyjnejlrniejskiej jednostki organizacyjnej, przy ktorej zostanie 
powolana Kornisja: 

Uzasadnienie powolania Kornisji Dialogu Obywatelskiego: 

1. N azwa organizaej i pozarzqdowej: 



Piecz~c organizacji pozarz£ldowej lub podmiotu, 0 kt6rym mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz czytelny podpis i funkcja 
osoby/os6b upowaznionej/upowaznionych do skladania oswiadczen woli w imieniu 
organizacji lub podmiotu. 

2. Nazwa organizacji pozarz£ldowej: 

Piecz~c organizacji pozarz£ldowej lub podmiotu, 0 kt6rym mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz czytelny podpis i funkcja 
osoby/os6b upowaznionej/upowaznionych do skladania oswiadczen woli w imieniu 
organizacji lub podmiotu. 

3. N azwa organizacj i pozarz£ldowej: 

Piecz~c organizacji pozarz£ldowej lub podmiotu, 0 kt6rym mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz czytelny podpis i funkcja 
osoby/os6b upowaznionej/upowaznionych do skladania oswiadczen woli w imieniu 
organizacji lub podmiotu. 



4. Nazwa organizacji pozarzetdowej: 

Pieczyc organizacji pozarzetdowej lub podmiotu, 0 ktorym mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz czytelny podpis i funkcja 
osoby/osob upowaznionej/upowa.znionych do skladania oswiadczefl woli w imieniu 
organizacji lub podmiotu. 

5. Nazwa organizacji pozarzetdowej: 

Pieczyc organizacji pozarzetdowej lub podmiotu, 0 ktorym mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz czytelny podpis i funkcja 
osoby/osob upowaznionejlupowa.znionych do skladania oswiadczefl woli w imieniu 
organizacji lub podmiotu. 

6. Nazwa organizacji pozarzetdowej: 



Piecztrc organizacji pozarz£tdowej lub podmiotu, 0 kt6rym mowa wart. 3 Ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz czytelny podpis i funkcja 
osoby/os6b upowaznionej/upowaznionych do skladania oswiadczen woli w imieniu 
organizacji lub podmiotu. 

Dane kontaktowe osoby/os6b reprezentuj£tcej/cych gruPtr zalozycielsk£t KDO 



Zalqcznik Nr 2 
do Trybu 

WZOR 

Biuro Aktywnosci Miejskiej 
w Departamencie Strategii 
i Rozwoju 
Urz~d Miasta Lodzi 

Deklaracja woli przyst~pienia do Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. 

My. nizej podpisani przedstawiciele organizacji pozarzqdowej, zwracarny sil( z wnioskiern 

o przystqpienie do Kornisji Dialogu Obywatelskiego ds ............................................................ . 


1. Nazwa organizacji pozarzqdowej: 

Pieczl(c organizacji pozarzqdowej lub podrniotu, 0 ktoryrn rnowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz czytelny podpis i funkcja 
osoby/osob upowaznionejlupowaznionych do skladania oswiadczeil woli w irnieniu 
organizacji lub podrniotu. 

Dane kontaktowe: ............................................................. .. 




Zalqcznik Nr 3 
do Trybu 

RAMOWY WZOR PODSTRONY DLA KDO 

Nazwa podstrony: "Komisja Dialogu Obywatelskiego ds . ..................................................... " 


...................................................................................................................................................". 


Dnia ..................................... . powolana zostala [pelna nazwa KDO] 


KDO prowadzi SWq dzialalnosc w obszarach ............................................................................. . 


Termin i miejsce najblizszego spotkania KDO 

Przewodnicz~cy/a KDO: 

1. Imitt i nazwisko ...................................................................................................................... . 


2. Nazwa organizacji pozarzqdowej, ktorqreprezentuje Przewodniczqcy/a .............................. . 


3. Adres e-mail ........................................................................................................................... . 


4. tel. kom ................................................................................................................................... . 


Sekretarz KDO: 

1. Imitt i nazwisko ....................................................................................................................... . 


2. Nazwa organizacji, kt6rqreprezentuje Sekretarz .................................................................... . 


3. Adres e-mail ............................................................................................................................ . 


4. tel. kom ................................................................................................................................... . 


Prezydium (b~dz inne cialo, 0 He zostalo powolane): 

1. Imitt i nazwisko - czlonek 

2. Imitt i nazwisko - czlonek 

3. Imitt i nazwisko - czlonek 

Organizacje pozarz~dowe wchodz~ce w sklad KDO: 

1. [nazwa organizacj i pozarzqdowej] 
2. [nazwa organizacji pozarzqdowej] 
3. [nazwa organizacj i pozarzqdowej] 

. ..
Przedstawiciele/ki kom6rki organizacyjnej UMLlmiejskiej jednostki orgamzacYJneJ 
wchodzqcy/a Ie w sklad KDO: 



1. lmil( i nazwisko ...................................................................................................................... . 


2. Kontakt (tel., adres e-mailowy) .............................................................................................. . 


1. Regulamin Pracy przyjl(ty przez KDO 
2. Uchwaly KDO 
3. Sprawozdania z posiedzeil KDO 


