
ZARZ1\DZENIE NrJ;1i NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dniatl fl\'l\lIQrn,k.2019 r. 

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

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

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

o dzialalnosci pOZytku pubIicznego i 0 wolontariacie, na rok 2020". 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 688, 1570) i "Regulaminu konsultowania z rad,! dzialalnosci pozytku publicznego lub 
organizacjami pozarz'!dowymi i podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projektow aktow prawa miejscowego 
w dziedzinach dotycz'!cych dzialalnosci statutowej tych organizacji", stanowi,!cego zal,!cznik 
do uchwaly Nr XCII1616110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie 
przyjycia "Regulaminu konsultowania z rad,! dzialalnosci pozytku publicznego lub 
organizacjami pozarz,!dowymi i podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projektow aktow prawa miejscowego 
w dziedzinach dotycz,!cych dzialalnosci statutowej tych organizacji" (Dz. Urz. Woj. 
Lodzkiego Nr 245, poz. 1982) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam przeprowadzenie w okresie od dnia 31 paidziemika 2019 r. do dnia 
14 listopada 2019 r., konsultacji z Lodzk,! Rad,! Dzialalnosci Pozytku Publicznego 
i z organizacj ami pozarz,!dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mow a wart. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projektu 
uchwaly Rady Miej skiej w Lodzi w sprawie przyj ycia "Programu wspolpracy Miasta Lodzi 
z organizacjami pozarz,!dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mow a wart. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, na rok 2020", 
stanowi,!cego zal'!cznik Nr 1 do niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, ktorego tresc stanowi zal,!cznik 
Nr 2 do niniejszego zarz,!dzenia, bydzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzydu Miasta Lodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/i na tablicach ogloszen Urzydu 
Miasta Lodzi, nie pozniej niz w dniu 23 paidziemika 2019 r. 

§ 3. Konsultacje, 0 ktorych mowa w § 1, byd,! przeprowadzane w formie skladania 
opinii i uwag na pismie z wykorzystaniem formularza, ktorego wzor stano wi zal'!cznik 
Nr 3 do niniejszego zarz,!dzenia. Formularz bydzie udostypniony do pobrania na stronie 
intemetowej Urzydu Miasta Lodzi oraz bezposrednio w siedzibie Biura ds. Partycypacji 
Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi. 



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

....... :.~ 

. '" ":>,1 Hanna ZDANOWSKA 
... I.~ l 



Zahtcznik Nr 1 
do zarzetdzenia N r £ 3ii NIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 pa,\:h~"llWJ,. 2019 r. 

UCHWALANR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2019 r. 

DrukNr 
Projekt z dnia 

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

24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie, na rok 2020". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzetdzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzetdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511,1571 
i 1815) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Przyjmuje si~, stanowietcy zaletcznik do uchwaly, "Program wspolpracy Miasta 
Lodzi z organizacjami pozarzetdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 
na rok 2020". 

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

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

Proj ektodawcetj est 
Prezydent Miasta Lodzi 

Przewodnicz~cy 

Rady Miejskiej w Lodzi 

Marcin GOLASZEWSKI 



Zahtcznik 
do uchwaly Nr 
Rady Miej skiej w Lodzi 
z dnia 2019 r. 

PROGRAM WSPOLPRACY MIASTA LODZI 
Z ORGANIZACJAMI POZARZl\DOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 

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

NAROK2020 
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Rozdziall 
Wprowadzenie do Programu 

§ 1. 1. Wsp61praca Miasta Lodzi z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, 
o kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie, wi,!ze si~ z realizacj,! zasady pomocniczosci oraz sluzy 
umacnianiu uprawnien obywateli. 

2. Dzialalnosc os6b zrzeszonych w wymienionych powyzej podmiotach sprzyja 
tworzeniu wi~zi spolecznych, odpowiedzialnosci za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu 
potrzeb r6znych grup mieszkanc6w. "Program wsp61pracy Miasta Lodzi z organizacjami 
pozarz,!dowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, na rok 2020", 
zwany dalej Programem, jest wyrazem d,!zenia wladz Miasta Lodzi do wspierania tej 
dzialalnosci. Reguluje on zakres wsp61pracy w wymiarze finansowym oraz niefinansowym, 
a takze okresla jej formy, realizator6w i zadania przewidziane do realizacji. 

3. Srodki przeznaczone na realizacj~ poszczeg61nych zadan w 2020 r. zostan,! 
szczeg610wo okreslone w projekcie budzetu miasta Lodzi. 

4. Szczeg610wy wykaz zadail przewidziany do realizacji we wsp61pracy 
z organizacjami pozarz,!dowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie wraz 
z harmonogramem oglaszania otwartych konkurs6w ofert na ich realizacj~ zostanie ogloszony 
do dnia 31 stycznia 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi oraz na 
stronie intemetowej Urz~du Miasta Lodzi w zakladce "Organizacje pozarz'!dowe". 

Rozdzial2 
Postanowienia ogolne 

§ 2.1. Ilekroc w niniejszym Programie jest mowa 0: 
1) Prezydencie - nalezy przez to rozumiec Prezydenta Miasta Lodzi; 
2) Miescie - nalezy przez to rozumiec Miasto L6dz; 
3) Urz~dzie - nalezy przez to rozumiec Urz'!d Miasta Lodzi; 
4) kom6rkach organizacyjnych - nalezy przez to rozumiec wydzial (r6wnorz~dn,! kom6rk~ 

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

ds. Wsp61pracy z Organizacjami Pozarz,!dowymi; 
6) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustaw~ z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 

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

podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy; 
8) konkursach ofert - nalezy przez to rozumiec otwarte konkursy ofert na rea1izacj~ zadan 

publicznych dla organizacji pozarz'!dowych, ogloszonych zgodnie z art. 13 ustawy; 
9) zadaniach publicznych - nalezy przez to rozumiec zadania publiczne, 0 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 Urz~du Miasta Lodzi. 

2. Uzyte w niniejszym Programie nast~puj,!ce znaki oznaczaj'!: 
1) * -priorytetowe zadanie publiczne; 
2) • - zadanie wieloletnie, kt6re rozpoczyna si~ w 2020; 
3) + - zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. 
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Rozdzial3 
Adresaci, eel gl6wny i eele szezeg610we Programu 

§ 3. Program adresowany jest do organizacji pozarzetdowych. 

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

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

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

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

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

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

zewn~trznych. 

Rozdzial4 
Zasady wsp61praey 

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

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

2) suwerennosci stron, zgodnie z ktorct, zarowno Miasto, jak i organizacje pozarzetdowe nie 

moget ograniczac swojego prawa do samostanowienia; 
3) partnerstwa, tj. rownosci stron, wspolnego definiowania problemow i celow oraz letczenia 

zasobow w celu ich realizacji; 

4) efektywnosci, ktora polega na wspolnym detzeniu do osi'llini~cia mozliwie jak najlepszych 
efektow, przy jak najmniejszych nakladach i poszanowaniu publicznych i prywatnych 
zasobow; 

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

6) jawnosci, zgodnie z ktoret wszystkie aspekty wspolpracy Set dost~pne dla zainteresowanych, 

a wyniki wspolpracy set upowszechniane w sposob zapewniajetcy dost~p do nich. 
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Rozdzial5 
Zakres i formy wspolpracy 

§ 7. Wspolpraca Miasta z organizacjami pozarzctdowymi dotyczy realizacji zadan 
publicznych, okreslonych wart. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadajctcym zadaniom 
gminy i powiatu i ma charakter wspolpracy finansowej oraz pozafinansowej. 

§ 8. Wspolpraca 0 charakterze finansowym pomi~dzy Miastem a organizacjami 
pozarzctdowymi moze bye prowadzona w szczegolnosci poprzez zlecanie organizacjom 
pozarzctdowym realizacji zadan publicznych na zasadach okreslonych w ustawie w formie: 
1) powierzania wykonywania zadan publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

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

§ 9. Srodki finansowe na realizacj~ zadan publicznych b~dct przyznawane, 
w szczegolnosci poprzez: 
1) otwarte konkursy ofert lub z pomini~ciem otwartych konkursow ofert, przy zastosowaniu 

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

polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz.1295) 
3) umowy 0 wykonanie inicjatywy lokalnej, zgodnie z trybem okreslonym odr~bnct uchwalct 

Rady Miej skiej w Lodzi. 

§ 10. Organizacje pozarzctdowe mogct rowniez wyst~powae w procedurach dotyczctcych 
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 2018 r. poz. 1986,2215, 
z 2019 r. poz.53, 730 i 1655). 

§ 11. 1. Na realizacj~ zadan Miasta we wspolpracy z organizacjami pozarzctdowymi 
w 2020 r. okresla si~ kwot~ nie wyzszctniz 59.260.940 zl, z zastrzezeniem ust. 2. 

2. Wysokosc srodkow, 0 ktorych mowa w ust. 1 moze ulec zmianie w zaleznosci od 
wysokosci srodkow zaplanowanych w budzecie miasta Lodzi na 2020 r. 

3. Zadania z zakresu administracji rzctdowej bctdz zadania wlasne dofinansowane przez 
dysponentow srodkow budzetu pailstwa sctrealizowane do wysokosci tych srodkow. 

§ 12. Na realizacj~ umow 0 wykonanie inicjatywy lokalnej planuje si~ okreslenie 
rezerwy celowej w wysokosci przyj~tej przez Rad~ Miejskct w Lodzi w budzecie miasta Lodzi 
na 2020 r. 

Rozdzial6 
Realizatorzy Programu 

§ 13. Glownymi podmiotami realizujctcymi ze strony Miasta wspolprac~ 
z organizacjami pozarzctdowymi b~dct w 2020 r.: 
1) Rada Miejska w Lodzi i jej komisje w zakresie ustalania kierunkow tej wspolpracy; 
2) Prezydent, w zakresie sposobu realizacji Programu, a w szczegolnosci: 

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

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

a) udzialu w pracach Lodzkiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego, 
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b) udzialu w tworzeniu standard6w wsp61pracy administracji publicznej z organizacjami 
pozarz'ldowymi, 

c) udzialu w diagnozowaniu potrzeb srodowiska 16dzkich organizacji pozarz'ldowych, 
d) koordynowania wsp61pracy Miasta z organizacjami pozarz'ldowymi; 

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

pozarz'ldowymi, udzialu w przygotowywaniu i konsultacjach projektu Programu, 
przygotowywania i obslugi konkurs6w ofert na realizacj~ zadan publicznych, w tym 
udzielania informacji 0 sposobie przygotowywania ofert w ww. konkursach, sprawdzania 
ofert pod wzgl~dem formalnym, upubliczniania wynik6w konkurs6w ofert, sporz'ldzania 
um6w z organizacjami pozarz'ldowymi, kt6rych oferty zostaly wybrane do realizacji 
w konkursach ofert, nadzoru nad realizacj'l zadan publicznych i kontroli wydatkowania 
dotacji, w zakresie sporz'ldzania sprawozdan z realizacji Programu oraz w zakresie 
wsp61pracy pozafinansowej: 

a) w Departamencie Prezydenta: 
- Biuro Rozwoju Gospodarczego i W sp61pracy Mi~dzynarodowej, 
- Biuro Promocji i Nowych Medi6w, 

b) w Departamencie Architektury i Rozwoju: 
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytk6w, 
- Biuro Architekta Miasta, 
- Biuro ds. Rewitalizacji, 

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

d) w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni: 
- Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych, 
- Biuro ds. Partycypacji Spolecznej, 
- Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 
- Wydzial Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkancami, 

e) w Departamencie Gospodarowania Maj'ltkiem: 
- Wydzial Dysponowania Mieniem, 
- Wydzial Kultury, 
- Biuro Gospodarki Mieszkaniowej, 

f) Zarz'ld Dr6g i Transportu; 
g) Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi; 
h) Zarz'ld Lokali Miejskich; 
i) Zarz'ld Zieleni Miejskiej w Lodzi. 

§ 14. Realizacja zadan Miasta przez organizacje pozarz'ldowe odbywac si~ b~dzie nie 
tylko w ramach niniejszego Programu, ale r6wniez w ramach innych program6w m.in.: 
Gminnego Programu Rewitalizacj i miasta Lodzi, Miej skiego Programu Profilaktyki 
i Rozwi'lzywania Problem6w Alkoholowych na rok 2020, Miejskiego Programu 
Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2020, Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2020 rok, "Strategii rozwoju ulicy 
Piotrkowskiej w Lodzi na lata 2009-2020", "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 
2020+", Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, "Programu Realizacji 
Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego w Lodzi na lata 2015-
2020" i Programu Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+. 



9 

§ 15. Lodzkie organizacje pozarz'ldowe wspolpracuj'l: rowniez z Miastem przy 
realizacji zadan spoza katalogu zadan publicznych, okreslonych w ustawie, np. z zakresu 
oswiaty niepublicznej, opieki nad zabytkami oraz dziedzictwem narodowym, ochrony 
przeciwpozarowej, a takze rozwoju zaplecza naukowego. 

Rozdzial7 
W spolpraca finansowa i pozafinansowa z organizacjami pozarz~dowymi prowadzona 

przez komorki organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi 

§ 16. Biuro Rozwoju Gospodarczego Wspolpracy Mi~dzynarodowej 

w Departamencie Prezydenta Urz~du: 
1) wspolpraca finansowa Biura b~dzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom 

pozarz'l:dowym nast~puj 'l:cych zadafi: 
a) powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie 

promocji i przeprowadzenia dzialan zmierzaj'l:cych do przeksztalcenia Lodzi 
w centrum wydarzen naukowych i edukacji wyzszej 0 znaczeniu mi~dzynarodowym, 
zach~caj'l:cych do studiowania w Lodzi i promuj'l:cych osi~ni~cia naukowe Lodzi 
- konkurs ofert* ., 

b) wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie dzialan zmierzaj'l:cych do 
przeksztalcenia Lodzi w centrum wydarzen naukowych 0 znaczeniu 
mi~dzynarodowym, zach~caj'l:cych do studiowania w Lodzi i propaguj'l:cych 
osi~ni~cia naukowe Lodzi - organizacjajednej imprezy naukowej - konkurs ofert +; 

2) wspolpraca pozafinansowa: 
a) wspolpraca z organizacjami pozarz'l:dowymi w zakresie organizacji bezplatnych 

szkolen dla studentow w ramach programu Mlodzi w Lodzi, 
b) pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadan publicznych, skladanych przez 

organizacje pozarz'l:dowe, w ramach otwartych konkursow oglaszanych przez Biuro; 
3) realizacja celow zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Lodzi: eel 

operacyjny 2.2. Tworzyc przeslanki do odczuwania dumy z centrum Lodzi przez 
wprowadzanie do centrum projektow buduj'l:cych prestiz obszaru - projekty lokuj'l:ce 
w centrum Lodzi coroczne wydarzenia prestizo-tworcze: kulturalne, naukowe, 
obywatelskie, biznesowe, polityczne. 

§ 17. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urz~du prowadzi wspolprac~ pozafinansow'l: w zakresie konsultacji aktow 
prawnych przygotowywanych przez Biuro. 
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§ 18. Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du: 
1) wsp61praca finansowa Biura b~dzie prowadzona poprzez zlecenie organizacjom 

pozarz'!dowym realizacji zadan wynikaj'tcych ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Lodzi 
2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - tryb 19a ustawy; 

2) wsp61praca pozafinansowa: 
a) propagowanie wiedzy na temat przestrzeni Miasta za pomoc't publikacji wydawanych 

przez Biuro, 
b) warsztaty projektowe z mieszkancami, 
c) konsultacje projekt6w i wytycznych dla cictg6w pieszych i rowerowych; 

3) realizacja cel6w zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Lodzi: 
a) Cel operacyjny 2.2. Tworzyc przeslanki do odczuwania dumy z centrum Lodzi przez 

wprowadzanie do centrum projekt6w buduj'tcych prestiz obszaru - projekty lokuj'tce 
w centrum Lodzi coroczne wydarzenia prestizo-tw6rcze: kulturalne, naukowe, 
obywatelskie, biznesowe, polityczne. 

b) Cel operacyjny 4.2. Promowac powstawanie przestrzeni publicznych 
i p61publicznych aran.zowanych z udzialem mieszkanc6w: 

- ksztaltowanie z udzialem mieszkanc6w przestrzeni publicznych, takich jak: 
place, skwery, woonerfy, trakty piesze, parki, zielone enkl awy , kameralne 
miej sca wypoczynku i spotkan, 

- aranzowanie przestrzeni publicznych wewn'ttrz kwartal6w, r6wniez przez 
wsp6lnoty i wlascicieli nieruchomosci, 

- tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych wok61 instytucji publicznych 
i jednostek organizacyjnych swiadcz'tcych uslugi publiczne: przedszkoli, szk61, 
bibliotek itd. 

§ 19. Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du: 
1) wsp61praca finansowa b~dzie prowadzona poprzez zlecenie nast~puj'tcych zadan: 

a) uslugi polegaj'tce na promocji i organizacji wolontariatu w ramach dzialalnosci 
wspomagaj'tcej funkcje spoleczne przewidziane w projektach 1,4,7,8 Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Lodzi oraz pod k'ttem rozwoju wsp6lnot i spolecznosci 
lokalnych, wsp61finansowanych z Europej skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 
2014-2020 - przetarg, *. 

b) uslugi polegaj'tce na przeprowadzeniu animacji spoleczno - kulturalnej, dzialaniach 
edukacyjnych i promocyjnych, wspomagaj'tca prowadzenie mieszkania chronionego 
dla os6b z pieczy zast~pczej, Domu Dziennego Pobytu, Punktu Pracy Socjalnej i Filii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej (przy ul. Tuwima 33, 35,46 i Gdanska 8), realizowana 
w ramach projektu 3 Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi, wsp61finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2014-2020 - przetarg, 

c) prowadzenie dzialan integracyjno-animacyjnych w Klubie S'tsiedzkim w Domu 
Wielopokoleniowym przy ul. W 6lczanskiej 168 w Lodzi - konkurs ofert; + 

2) wsp61praca pozafinansowa: 
a) wsp61praca w zakresie realizacji dzialan wspieraj'tcych rewitalizacj~ (m.in. 

aktywizacja obywateli, partycypacja spoleczna), 
b) wsp61praca w zakresie realizacji przedsi~wzi~c Gminnego Programu Rewitalizacji, 
c) wsp61praca w zakresie realizacji dzialan projektu pilotazowego pn. "Opracowanie 

modelu prowadzenia rewitalizacji obszar6w miejskich na wybranym obszarze 
w Miescie Lodzi - etap 2", 
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d) udzial w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach dotyczetcych wsp6lpracy 
z organizacj ami pozarzetdowymi; 

3) realizacja cel6w zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Lodzi: 
a) Cel operacyjny 1.1. Tworzyc bodice dla lepszego zatrudnienia (wsp6lpraca z innymi 

jednostkami UML i wsparcie w realizacji zadania) - projekty partnerskie obejmujetce 
wletczenie spoleczne, popraw~ sytuacji na rynku pracy os6b zamieszkujetcych obszar 
rewitalizacji, 

b) Cel operacyjny 1.2. Zmniejszyc skal~ narazenia na ub6stwo, zahamowac proces 
dziedziczenia ub6stwa, w tym - poprzez animacj~ spolecznet (wsp6lpraca z innymi 
kom6rkami organizacyjnymi i wsparcie w realizacji zadania) - mikro-inicjatywy 
samopomocowe, wsp6ldzialanie setsiedzkie, projekty wymiany uslug 
i wsp6luzytkowania d6br. Budowanie trwalej sieci wzajemnego wsparcia fonny pracy 
z mlodziezet nakierowane na przerwanie cyklu dziedziczenia ub6stwa, 

c) Cel operacyjny 3.2. Wspierac synergi~ przedsi~biorczosci - projekty tematyzacji 
przestrzeni miej skiej. 

§ 20. Biuro Promocji i Nowych Mediow w Departamencie Prezydenta - wsp6lpraca 
pozafinansowa: 
1) wsp6lpraca przy realizacji zadan publicznych w zakresie upowszechniania krajoznawstwa 

i turystyki; 
2) udost~pnianie organizacjom pozarzetdowym material6w promocyjnych Miasta; 
3) udost~pnianie nosnik6w promocyjnych na wydarzenia spoleczne organizowane przez III 

sektor. 

§ 21. Biuro ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni Urz~du: 
1) wsp6lpraca finansowa Biura prowadzona b~dzie przez zlecanie organlzacJom 
pozarzetdowym nast~pujetcych zadan: 

a) wspieranie prowadzenia L6dzkiego Centrum Obywatelskiego w formie dzialan 
infonnacyjno-doradczych, szkolen oraz wsparcia dla nowopowstalych organizacji 
pozarzetdowych - konkurs ofert, *+ 

b) wspieranie dzialalnosci na rzecz organizacji i promocji wolontariatu poprzez zlecenie 
prowadzenia L6dzkiego Centrum W olontariatu - konkurs ofert, *+ 

c) wspieranie zadan organizacj i pozarzetdowych finansowanych ze ir6del zewn~trznych 
- konkurs na wklady wlasne - konkurs ofert, * 

d) miejski program mikrogrant6w - program mikrogrant6w to narz~dzie, kt6re rna 
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 zadan z zakresu wpleranla organlzaCJl 

pozarzetdowych, promocji rozwoju wolontariatu, 
b) pomoc w przygotowaniu ofert realizacj i zadan publicznych, skladanych przez 

organizacje pozarzetdowe, w ramach otwartych konkurs6w oglaszanych przez Biuro, 
c) udzielanie organizacjom pozarzetdowym pomocy w dzialalnosci merytorycznej, 

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

d) gromadzenie i upowszechnianie wsr6d organizacji, infonnacji dotyczetcych 
wsp6lpracy Miasta z sektorem pozarzetdowym, 

e) upowszechnianie informacji na temat dzialalnosci 16dzkich organlzaCJl 
pozarzetdowych, 
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f) redagowanie strony intemetowej Urz~du Miasta Lodzi, dotycz'lcej wsp61pracy 
z organizacjami pozarz'ldowymi, 

g) wsp61praca w zakresie aktualizacji bazy kontakt6w do organizacji pozarz'ldowych 
w Lodzi, 

h) wsp61praca w zakresie naboru wniosk6w w ramach inicjatywy lokalnej, 
i) organizacja konkursu na uzyczenie lokalu oraz udzielanie informacji/pomocy dla 

wnioskodawc6w w ramach naboru, 
j) wsp61praca w zakresie realizacji zadan z zakresu wpierania organizacji 

pozarz'ldowych, promocji rozwoju wolontariatu, 
k) pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadan publicznych, skladanych przez 

organizacje pozarz'ldowe, w ramach otwartych konkurs6w oglaszanych przez Biuro, 
1) udzielanie organizacjom pozarz'ldowym pomocy w dzialalnosci merytorycznej, 

dotycz'lcej m.in. zasad funkcjonowania, finansowania oraz nawi'lzywania kontakt6w 
z innymi jednostkami administracji publicznej i instytucjami, 

m) gromadzenie i upowszechnianie wsr6d organizacji, informacji dotycz'lcych 
wsp61pracy Miasta z sektorem pozarz'ldowym, 

n) dzialania zwi'lzane z opracowaniem Wieloletniego Programu Dzialan 
Antydyskryminacyjnych w Lodzi; 

3) realizacja ce16w zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Lodzi: 
a) eel operacyjny 1.2. Zmniejszyc skal~ naraZenia na ub6stwo, zahamowac proces 

dziedziczenia ub6stwa, w tym - poprzez animacj~ spoleczn'l: 
- mikro-inicjatywy samopomocowe, wsp61dzialanie s'lsiedzkie, projekty wymiany 

uslug i wsp61uzytkowania d6br. Budowanie trwalej sieci wzajemnego wsparcia 
formy pracy z mlodziez'l nakierowane na przerwanie cyklu dziedziczenia 
ub6stwa, 

- inicjatywy tworzenia i rozwijania podmiot6w ekonomii spolecznej, 
b) eel operacyjny 1.4. Budowac wsp6lnot~ lodzian wok61 dobra wsp6lnego: 

-inicjatywy lokalne na rzecz bezposredniego otoczenia, 
-inicjatywy zwi'lzane z projektami finansowanymi z budzetu obywatelskiego, 
-inicjatywy na rzecz szerszego w1'lczenia mieszkanc6w w lokalne decyzje, 

c) eel operacyjny 1.6. Budowac pomostowy kapital spoleczny: 
-programy rozwijaj'lce wolontariat jako narz~dzie aktywizacji spolecznej, 
-mikrodzialania na obrzezach obszaru rewitalizacji "rozmywaj'lce granic~" 
obszaru. 

§ 22. Wydzial Kultury w Departamencie Gospodarowania Maj~tkiem Urz~du: 
1) wsp61praca finansowa Wydzialu b~dzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom 

pozarz'ldowym nast~puj'lcych zadan: 
a) wspieranie imprez kulturalnych, w szczeg6lnosci z zakresu filmu, sztuk wizualnych 

oraz muzyki - konkurs ofert, + 
b) upowszechnianie kultury poprzez produkcj~ i prezentacj~ wydarzen artystycznych 

z r6znych dziedzin sztuki - konkurs ofert, 
c) edukacja kulturowa i animacja spoleczno-kulturalna na rzecz dzieci i mlodziezy, 

w tym promocja ich dokonan artystycznych, dzialania w1'lczaj'lce dzieci i mlodziez 
zagrozone wykluczeniem spolecznym w oparciu 0 cele strategiczne Programu 
wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Lodzi - konkurs ofert, * + 

d) wspieranie artystycznej tw6rczosci amatorskiej, ze szczeg6lnym uwzgl~dnieniem os6b 
60+ - konkurs ofert, * 

e) wspieranie realizacji przedsi~wzi~c przyblizaj'lcych lodzianom sylwetki wielkich 
tw6rc6w kultury 16dzkiej - konkurs ofert, 
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t) wymiana dorobku, informacji i doswiadczen z zakresu kultury, w szczegolnosci 
wspieranie projektow analityczno-diagnostycznych, prac badawczych, konferencji, 
szkolen i debat z dziedziny kultury w oparciu 0 cele strategiczne Polityki Rozwoju 
Kultury 2020+ dla Miasta Lodzi w tym w szczegolnosci dotycz<tcych badania potrzeb 
i zdiagnozowania oczekiwan mlodych tworcow kultury w Lodzi - konkurs ofert, 

g) wymiana dorobku, informacji i doswiadczen z zakresu kultury, w szczegolnosci 
wspieranie projektow analityczno-diagnostycznych, prac badawczych, konferencji, 
szkolen i debat z dziedziny kultury w oparciu 0 cele strategiczne Programu wsparcia 
i rozwoju edukacji kulturalnej w Lodzi - konkurs ofert, 

h) dzialania kulturalne zwi<tzane z upami~tnieniem i ochron<t polskiego dziedzictwa 
z okazji waznych rocznic - konkurs ofert, 

i) dzialania z obszaru edukacji kulturowej i animacji spoleczno-kulturalnej maj<tce na 
celu budowanie poczucia wspolnej lokalnej tozsamosci i solidamosci w oparciu 0 cele 
strategiczne Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Lodzi - konkurs 
ofert, 

j) dzialania artystyczne, dzialania z obszaru edukacji kulturowej, animacji spoleczno
kulturalnej sluz<tce rewitalizacji w oparciu 0 cele strategiczne Programu wsparcia 
i rozwoju edukacji kulturalnej w Lodzi - konkurs ofert, * • 

k) dzialania, w tym wydarzenia artystyczne, zwi<tzane z upami~tnianiem i ochron<t 
dziedzictwa narodowego oraz nim inspirowane, a takze przedsi~wzi~cia stawiaj<tce 
pytania 0 znaczenie historycznego dziedzictwa narodowego dla wspolczesnych 
praktyk kulturowych - konkurs ofert, 

I) wsparcie dzialail z zakresu edukacj i kulturowej i animacj i spoleczno-kulturalnej, 
w tym dzialan partycypacyjnych maj<tcych na celu integracj~ lokalnej 
z wielokulturow<t spolecznosci<t, w szczegolnosci dedykowanych mniejszosci 
ukrainskiej - konkurs ofert, 

m) wsparcie realizacji zadan publicznych w zakresie wydawania niskonakladowych, 
niekomercyjnych publikacji zwi<tzanych z Lodzi<t z wykorzystaniem roznych 
nosnikow zapisu a w szczegolnosci: oryginalnych utworow literackich lodzkich 
autorow; wydawnictw dokumentuj<tcych dzialalnosc lodzkich artystow, instytucji, 
stowarzyszen, organizacji i grup artystycznych; wydawnictw mniejszosci narodowych 
zwi<tzanych z dziedzictwem kulturowym Lodzi; almanachow, ksi<tg zbiorowych, 
drukow ulotnych i specjalnych (m.in.: reprintow, planow, map, przewodnikow 
kulturalnych) zwi<tzanych z kultur<t dawnej lub wspolczesnej Lodzi - konkurs ofert, 

n) wsparcie realizacji zadan publicznych 0 charakterze lokalnym w szczegolnosci 
z zakresu filmu, sztuk wizualnych, muzyki i edukacji kulturowej - tryb 
pozakonkursowy - art. 19a, 

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

p) powierzenie realizacji dzialan w ramach programu rezydencji artystycznych - konkurs 
ofert, 

q) powierzenie realizacji zadan wylonionych w Budzecie Obywatelskim na rok 2020. 
2) wspolpraca pozafinansowa: 

a) pomoc przy oplnlowaniu wnioskow dotycz<tcych lokali dla organlzacJl 
pozarz<tdowych dzialaj<tcych w obszarze kultury, 

b) opiniowanie i popieranie wnioskow 0 patronaty, udzielanie rekomendacji, wpis na 
list~ organizacji pozytku publicznego, 

c) wspolpraca z Komisj<tDialogu Obywatelskiego ds. kultury, 
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d) wypracowywanie zasad wsp6lpracy, sieci i partnerstw mi~dzy organizacjami 
pozarz'ldowymi a miejskimi instytucjami kultury w zakresie realizacji wsp6lnych 
projekt6w kulturalnych. Tworzenie struktury ulatwiajetcej wsparcie i uzupelnianie si~ 
podmiot6w, uzyskanie efektu synergii, wypracowanie kultury wsp6lpracy, rozw6j 
i promocja wolontariatu, budowanie sieci kontakt6w, 

e) caloroczna wsp6lpraca promocyjna dotyczetca wydarzen kulturalnych organizowanych 
przez organizacje pozarzetdowe, 

f) projektowanie, planowanie i organizacja stalych cykli warsztat6w, szkolen i innych 
form rozwoju umiej~tnosci oraz upowszechniania wiedzy na temat edukacji 
kulturalnej, 

g) udzial w Radzie Programu edukacji kulturalnej dla Miasta Lodzi dw6ch 
przedstawicieli organizacji pozarzetdowych realizujetcych 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 nalezetcych do organizacji 
pozarzetdowych, miejskich instytucji kultury, kt6ra docelowo rna bye platformet 
dzielenia si~ zasobami, wymiany i budowania dlugotrwalych partnerstw. 

3) realizacja cel6w zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Lodzi: 
a) eel operacyjny 1.2. Zmniejszye skal~ naraZenia na ub6stwo, zahamowae proces 

dziedziczenia ub6stwa, w tym - poprzez animacj~ spolecznet-formy animacji kultury, 
dzialania na rzecz zywego uczestnictwa w kulturze, 

b) eel operacyjny 2.2. Tworzye przeslanki do odczuwania dumy z centrum Lodzi przez 
wprowadzanie do centrum projekt6w budujetcych prestiz obszaru - projekty lokujetce 
w centrum Lodzi coroczne wydarzenia prestizo-tw6rcze: kulturalne, naukowe, 
obywatelskie, biznesowe, polityczne, 

c) eel operacyjny 4.2. Promowae powstawanie przestrzeni publicznych i p6lpublicznych 
aranzowanych z udzialem mieszkanc6w - tworzenie przyjaznych przestrzeni 
publicznych wok61 instytucji publicznych i jednostek organizacyjnych swiadczetcych 
uslugi publiczne: przedszkoli, szk61, bibliotek itd. 

§ 23. Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni Urz~du: 
1) wsp61praca finansowa Wydzialu b~dzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom 

pozarzetdowym nast~puj etcych zadan: 
a) podnoszenie swiadomosci zdrowotnej mieszkanc6w Miasta oraz prowadzenie dzialan 

promujetcych zdrowy styl zycia, adresowanych w szczeg6lnosci do dzieci, mlodziezy 
i os6b starszych, w formie: 
- edukacji zdrowotnej dzieci i mlodziezy, 
- profilaktyki cietz wsr6d nastolatek oraz profilaktyki chor6b przenoszonych droget 

plciowCl, w tym profilaktyka HIV i AIDS, • 
- edukacji zdrowotnej doroslych mieszkanc6w Miasta, 
- organizacji zaj~e aktywnosci fizycznej dla mieszkanc6w Miasta, 
- organizacji kampanii edukacyjnych podnoszetcych swiadomose zdrowotnet 

mieszkanc6w Miasta, 
- opracowywania i wydawania material6w edukacyjnych dotyczetcych zdrowia 

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

w szczeg6lnosci z L6dzkiej Sieci Szk61 i Przedszkoli Promujetcych Zdrowie 
- konkurs ofert, uzupelniajetce: dotacje z art. 19a, zakup uslug; 
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b) realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwietzywania Problem6w 
Alkoholowych na rok 2020, w formie: 

- wspierania dzialan promujetcych styl zycia wolny od alkoholu, w tym takze dzialan 
profilaktycznych 0 charakterze sportowym i kulturalnym kierowanych do og61u 
dzieci i mlodziezy w ramach organizacji czasu wolnego jako altematywa dla 
podejmowania zachowan ryzykownych (profilaktyka uniwersalna), • 

- prowadzenia zaj~c opiekunczych, edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci 
i mlodziezy zgodnych z zasadami profilaktyki selektywnej,· 

- prowadzenia zaj~c socjoterapeutycznych dla dzieci i mlodziezy zgodnych 
z zasadami profilaktyki wskazujetcej,. 

- prowadzenia specjalistycznego poradnictwa i konsultacji dla czlonk6w rodzin 
os6b z problemem alkoholowym, • 

- prowadzenia grup wsparcia dla czlonk6w rodzin os6b z problemem 
alkoholowym, • 

- prowadzenia terapii dla czlonk6w rodzin os6b z problemem alkoholowym, + 
- prowadzenia mediacj i rodzinnych, • 
- dzialalnosc organizacji/srodowisk samopomocowych dla os6b uzaleznionych 

i wsp61uzaleznionych od alkoholu, • 
- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla os6b z problemem alkoholowym, t 
- prowadzenie zaj~c korekcyjno-edukacyjnych dla sprawc6w przemocy w rodzinie. 

- konkurs ofert, uzupelniajetce: dotacje z art. 19a, zakup uslug; 
c) realizacja Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2020, 

wformie: 
- realizacji w 16dzkich szkolach oraz innych plac6wkach oswiatowych zaj~c 

i program6w profilaktyki narkotykowej, w tym nakierowanych na ksztaltowanie 
i wzmacnianie czynnik6w chronietcych przed zachowaniami ryzykownymi 
zgodnie z filozofiet profilaktyki pozytywnej, • 

- wspierania inicjatyw promujetcych zdrowy styl zycia wolny od narkotyk6w, w tym 
takze dzialan profilaktycznych 0 charakterze sportowym i kulturalnym 
kierowanych do og61u dzieci i mlodziezy w ramach organizacji czasu wolnego 
jako altematywa dla podejmowania zachowan ryzykownych (profilaktyka 
uniwersalna), + 

prowadzenie zaj~c opiekunczych, edukacyjnych rozwojowych oraz 
organizowanie r6znorodnych form sp~dzania czasu wolnego dla dzieci i 
mlodziezy z grupy zwi~kszonego ryzyka w ramach profilaktyki selektywnej, • 

- prowadzenie dzialan edukacyjnych i socjoterapeutycznych dla mlodziezy 
eksperymentujetcej i problemowo uzywajetcej narkotyki, takze "dopalacze" 
w ramach profilaktyki wskazujetcej,. 

- organizowania i prowadzenia specjalistycznego poradnictwa, a takze uslug 
terapeutycznych oraz grup wsparcia dla rodzin os6b uzaleznionych od narkotyk6w 
i zagrozonych uzaleznieniem, + 
zwi~kszania dost~pnosci i skutecznosci zr6znicowanych form profesj onalnej 

terapii uzaleznien dla os6b z problemem narkotykowym, • 
- organizowania i prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla os6b 

uzaleznionych od narkotyk6w i zagrozonych uzaleznieniem,. 
- prowadzenie grup wsparcia utrwalajetcych efekty terapii (w ramach oddzialywan 

rehabilitacyjnych) dla os6b uzaleznionych od narkotyk6w,. - konkurs ofert; 
d) realizacja Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020, w formie: 
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- promowania wsr6d mieszkailc6w (i w spolecznosci) konstruktywnych metod 
rozwiqzywania konflikt6w w rodzinie, w tym procedur mediacji (przeprowadzanie 
mediacji), + 

- organizowania i prowadzenia zr6znicowanych form poradnictwa (m.in. 
medycznego, psychologicznego, psychospolecznego, pedagogicznego, 
rodzinnego, prawnego, socjalnego), + 

- organizowania i prowadzenia zaj~c psychologa z rodzin'l w kryzysie+ - konkurs 
ofert; 

e) "Mikrogranty dla Senior6w" - wspieranie projekt6w z zakresu promowania 
wolontariatu i pomocy s'lsiedzkiej oraz integracji i aktywizacji spolecznej os6b 
starszych, w formie regrantingu. - konkurs ofert; 

f) wspieranie rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarz'ldowe dzialaj'lce na 
rzecz os6b niepelnosprawnych, w formie: 

- rehabilitacji leczniczej i psychologicznej dla os6b niepelnosprawnych i ich rodzin 
- konkurs ofert, tryb z art.19a ustawy, 

- zaJ~c rozwijaj'lcych i podtrzymuj'lcych umiej~tnosci samodzielnego 
funkcjonowania oraz w1'lczania spolecznego os6b z rozmaitymi 
niepelnosprawnosciami - konkurs ofert, tryb z art.19a ustawy; 

g) podnoszenie poziomu swiadomosci spolecznej i rozwijanie wrazliwosci na prawa os6b 
niepelnosprawnych oraz wspieranie dzialail na rzecz przeciwdzialania dyskryminacji 
i stygmatyzacji os6b z r6znymi niepelnosprawnosciami - konkurs ofert, tryb z art. 19a 
ustawy, 

h) wydawanie publikacji i materia16w informacyjnych dla os6b niepelnosprawnych oraz 
promuj'lcych tw6rczosc os6b niepelnosprawnych (w tym w j~zyku migowym) 
- konkurs ofert, tryb z art.19a ustawy; 

i) wspieranie os6b nieslysz'lcych w kontaktach z kom6rkami organizacyjnymi, w formie 
swiadczenia uslug tlumacza j~zyka migowego - konkurs ofert. Realizator zadania zostal 
wyloniony w konkursie ofert na lata 2018-2020. 

j)powierzenie realizacji zadail wylonionych w Budzecie Obywatelskim na rok 2020. 
2) wsp61praca pozafinansowa: 

a) wsp61praca w ramach Komisji Dialogu Obywatelskiego: 
- Komisja ds. W drazania Konwencji 0 Prawach Os6b Niepelnosprawnych 

i Rozwi'lZywania Problem6w Os6b z Niepelnosprawnosciami, 
- Komisja ds. Polityki Demograficznej i Wsp61pracy Mi~dzypokoleniowej, 
- Komisja ds. Rodziny, Dzieci i Mlodziezy, 

b) wsp61praca w zakresie dzialalnosci Miejskiej Spolecznej Rady ds. Os6b 
Niepelnosprawnych w Lodzi (obsluga techniczno-organizacyjna), 

c) wsp61praca w ramach Miejskiej Rady Senior6w, 
d) wsp61praca w ramach Zespolu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdzialania przemocy 

w rodzinie, 
e) udzial i wsp610rganizacja oraz wsparcie organizacyjne imprez integracyjnych, imprez 

dotycz'lcych edukacji zdrowotnej, konferencji propaguj'lcych problemy zwi'lzane 
z niepelnosprawnosci'l, promuj'lcych zdrowy sty I zycia oraz na rzecz os6b starszych 
i niepelnosprawnych, 

f) uzyczenie sprz~tu rehabilitacyjnego oraz jego serwis dla prowadzonej przez L6dzki 
Sejmik Os6b Niepelnosprawnych Wypozyczalni Sprz~tu Rehabilitacyjnego 
w budynku przy ul. Sienkiewicza 5, 

g) umozliwienie korzystania z bezplatnych porad prawnych osobom niepelnosprawnym 
z terenu Lodzi (wsp61praca z Polsk'l Organizacj'l Pracodawc6w Os6b 
Niepelnosprawnych ), 
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h) organizacja i zabezpieczenie stoiska na corocznie organizowanych 
Mi~dzynarodowych Targach Sprz~tu Rehabilitacyjnego "REHABILITACJA", 

i) organizacja "L6dzkich Seniorali6w", 
j) promowanie wydarzen organizowanych przez organizacje pozarzqdowe, 
k) uzyczenie lokalu i telefonu na potrzeby projektu "Telefon Zyczliwosci", skierowanego 

do senior6w, 
1) realizacja projektu "L6dzka Tytka Seniora" - promocja i dystrybucja oferty Miasta 

na rzecz senior6w; 
3) realizacja ce16w zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Lodzi: 

a) cel operacyjny 1.3. Zwi~kszyc szanse edukacyjne mlodych mieszkanc6w obszaru 
rewitalizacji programy edukacji prozdrowotnej i profilaktyki chor6b, 
w szczeg6lnosci - profilaktyki chor6b ukladu kr'lzenia, edukacji na rzecz wczesnej 
diagnostyki przesiewowej, zr6znicowanej i szeroko dost~pnej profilaktyki uzaleznien 
i edukacji 0 zagrozeniach uzaleznieniami, edukacji seksualnej i profilaktyki 
ryzykownych zachowan seksualnych, profilaktyki zaburzen laknienia, profilaktyki 
chor6b psychicznych, w tym depresji oraz zaburzen demencyjnych wieku starszego, 
edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej. 

§ 24. Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi: 
1) wsp61praca finansowa b~dzie prowadzona poprzez zlecanie organtzacJom 

pozarz'ldowym nast~puj 'lcego zadania: 
a) realizacja Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w zakresie zmniej szania negatywnych 
nast~pstw dla ofiar i swiadk6w wyst~powania przemocy w rodzinie - szkolenia 
z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie - przetarg nieograniczony, 

b) powierzenie realizacji zadan wylonionych w Budzecie Obywatelskim na rok 2020. 
2) wsp61praca pozafinansowa: 
a) udzial w spotkaniach, szkoleniach, organizowanych przez organizacje pozarz'ldowe. 
b) udzielanie rekomendacji w ramach wyst~powania przez organizacje pozarz'ldowe do 

innych instytucji z wnioskami 0 dotacje. 
c) udzial organizacji pozarz'ldowych w dzialaniach i projektach, dotycz'lcych obszar6w 

dzialalnosci tych organizacji. 

§ 25. Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi oraz Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urz~du wsp61pracuj'lc przy 
realizacji przypisanych im zadan prowadz'l wsp61prac~ finansow'l z organizacjami 
pozarz'ldowymi poprzez zlecanie nast~puj'lcych zadan: 
1) wspieranie rodziny przezywaj'lcej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczo 

- wychowawczych: * 
a) prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie opiekunczej - w tym k61 

zainteresowan, swietlic, klub6w i ognisk wychowawczych,+ 
b) prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie pracy podw6rkowej 

realizowanej przez wychowawc~, + 
c) organizowanie program6w wspieraj'lcych z zakresu podnoszenia umiej~tnosci 

opiekunczo-wychowawczych dla rodzic6w dzieci czasowo umieszczonych 
w pieczy zast~pczej oraz rodzic6w przezywaj'lcych trudnosci opiekunczo
wychowawcze; 

2) rozw6j pieczy zast~pczej:* 
a) prowadzenie plac6wki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, 
b) prowadzenie placowek opiekunczo-wychowawczych typu specjalistyczno-

terapeutycznego, + 
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c) prowadzenie plac6wek opiekunczo-wychowawczych typu rodzinnego, + 
d) prowadzenie mieszkan chronionych dla pelnoletnich wychowank6w opuszczaj'lcych 

formy pieczy zast~pczej, 
e) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zast~pczej; 

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posilku oraz niezb~dnego ubrania osobom tego 
pozbawionym:* 
a) udzielanie schronienia, zapewnienie posilku oraz niezb~dnego ubrania osobom tego 

pozbawionym w schroniskach i noclegowniach, + 
b) realizacja programu oslonowego pn. "Mieszkania wspierane dla os6b bezdomnych",+ 
c) realizacja programu oslonowego pn. "Swietlica dla os6b bezdomnych",+ 
d) realizacja programu pn. "Autobus dla bezdomnych i potrzebuj'lcych";+ 

4) organizowanie i swiadczenie pomocy osobom, kt6re ze wzgl~du na trudn'l sytuacj~ 
zyciowCl, wiek niepelnosprawnosc, chorob~ lub inne przyczyny potrzebuj'l wsparcia w 
funkcjonowaniu w codziennym zyciu b'ldz wymagaj'l uslug w zakresie swiadczonym 
przez jednostki calodobowej opieki:* 
a) prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa,+ 
b) organizowanie i swiadczenie uslug opiekunczych w miej scu zamieszkania, + 
c) organizowanie i swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych w mIeJscu 

zamieszkania, + 
d) organizowanie i swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych w mleJSCU 

zamieszkania dla os6b z zaburzeniami psychicznymi, + 
e) prowadzenie dziennych dom6w pomocy, + 
t) prowadzenie srodowiskowych dom6w samopomocy dla os6b z zaburzeniami 

psychicznymi, + 
g) prowadzenie klubu samopomocy dla os6b z zaburzeniami psychicznymi,+ 
h) prowadzenie mieszkan chronionych (r6znego typu) dla os6b z r6znymi 

niepelnosprawnosciami, 
i) prowadzenie domu dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w ci'lzy,+ 
j) prowadzenie dom6w pomocy spolecznej, 
k) prowadzenie punktu pomocy charytatywnej; 

5) realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi'lzywania Problem6w Alkoholowych 
w zakresie ograniczenia zaburzen zycia rodzinnego i spolecznego wywolanych 
naduzywaniem alkoholu, przemoc'l i innymi czynnikami niszcz'lcymi zycie rodzinne 
i spoleczne:* 
a) organizowanie i prowadzenie hosteli dla os6b z problemem alkoholowym,+ 
b) zwi~kszenie dost~pnosci pomocy dla os6b z problemem alkoholowym 

i czlonk6w ich rodzin w formie dozywiania, + 
c) organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie opiekunczo

specjalistycznej dla dzieci i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholowym (zadanie 
cz~sciowo ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi), *+ 

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

6) realizacja Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w zakresie ograniczenia 
zaburzen zycia rodzinnego spolecznego wywolanych uzywaniem substancj i 
psychoaktywnych: * 
a) organizowanie i prowadzenie osrodk6w rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla 

os6b uzaleznionych i szkodliwie liZywaj'lcych substancje psychoaktywne, kt6re 
ukonczyly program terapeutyczny,+ 

b) realizacja program6w reintegracji zawodowej dla bezrobotnych os6b z problemem 
narkotykowym, kt6re ukonczyly program terapeutyczny, + 
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c) realizacja program6w reintegracji spolecznej os6b z problemem narkotykowym, kt6re 
ukonczyly program terapeutyczny;+ 

7) realizacja Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w zakresie zmniej szania negatywnych nast~pstw dla ofiar 
i swiadk6w wyst~powania przemocy w rodzinie - prowadzenie specjalistycznego osrodka 
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;*+ 

8) wsp61praca pozafinansowa: 
a) udzial w spotkaniach, szkoleniach, organizowanych przez organizacje pozarz'ldowe, 
b) udzielanie rekomendacji w ramach wyst~powania przez organizacje pozarz'ldowe do 

innych instytucji z wnioskami 0 dotacje, 
c) udzial organizacji pozarz'ldowych w dzialaniach i projektach, dotycz'lcych obszar6w 

dzialalnosci tych organizacji; 
9) realizacja ce16w zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Lodzi: 

a) eel operacyjny 1.1. Tworzyc bodzce dla lepszego zatrudnienia poprzez zlecanie 
podmiotom ekonomii spolecznej z obszaru rewitalizacji uslug utrzymania czystosci, 
konserwacji zieleni, prowadzenia jadlodajni itp. 

§ 26. Wydzial Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu U rz~du: 
1) wsp61praca finansowa Wydzialu b~dzie prowadzona poprzez zlecenie organizacjom 

pozarz'ldowym nast~puj'lcych zadan: 
a) aktywizacja spoleczna dzieci i mlodziezy - konkurs ofert, * 
b) przeciwdzialanie przemocy w rodzinie - konkurs ofert; 

2) wsp61praca pozafinansowa b~dzie prowadzona poprzez wsp61prac~ przy zwi~kszaniu szans 
edukacyjnych mlodych mieszkanc6w obszaru rewitalizacji. 

§ 27. Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki 
Spolecznej i Zieleni U rz~du: 
1) wsp61praca finansowa Wydzialu b~dzie prowadzona poprzez zlecenie organizacjom 

pozarz'ldowym nast~puj'lcego zadania - poprawa warunk6w korzystania z Rodzinnych 
Ogr6dk6w Dzialkowych przez dzialkowc6w, lub zwi~kszenie dost~pnosci spolecznosci 
lokalnej Rodzinnych Ogr6dk6w Dzialkowych; * 

2) wsp61praca pozafinansowa prowadzona poprzez wsp61prac~ z Komisj'l Dialogu 
Obywatelskiego ds. ochrony zwierz'lt i przeciwdzialania bezdomnosci zwierz'lt. 

§ 28. Wydzial Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urz~du: 
1) wsp61praca finansowa Wydzialu b~dzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom 
pozarz'ldowym nast~puj'lcych zadafi: 

a) wspieranie szkolenia sportowego - konkurs ofert, * 
b) wspieranie rozwoju sportu - nab6r wniosk6w - na podstawie uchwaly 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 sp~dzania czasu wolnego dzieciom 

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

t) organizacja zaj~c sportowych dla os6b z niepelnosprawnosci'l- konkurs ofert, * 
g) organizacja zaj~c sportowych w grach zespolowych i plywaniu dla kobiet aktywnych 

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

- konkurs ofert, * 
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i) nagrody Prezydenta* (na podstawie uchwal Rady Miejskiej w Lodzi), 
j) prornocja Miasta w zwi'lzku z rozgrywkami Siatkarskiej Ligi Narodow rn~zczyzn 

2020 - zakup uslugi;* 
2) wspolpraca pozafinansowa: 

a) pornoc w przygotowaniu i sprawdzeniu ofert pod wzgl~dern formalnyrn, skladanych 
przez organizacje pozarz'ldowe w rarnach konkursow ofert oglaszanych przez 
Wydzial, 

b) udzielanie rekornendacji w rarnach wyst~powania przez organizacje pozarz'ldowe 
do innych instytucji z wnioskami 0 dotacje, 

c) konsultowanie projektow uchwal i aktow normatywnych w dziedzinach dotycz'lcych 
dzialalnosci statutowej organizacji pozarz'ldowych, 

d) realizacja wspolnych przedsi~wzi~6 organizacji pozarz'ldowych i Miasta, 
e) organizacja szkolen, spotkan z organizacjarni pozarz'ldowyrni dotycz'lcych 

wspolpracy w zakresie zadail koordynowanych przez Wydzial, 
f) wspolpraca w rarnach Lodzkiej Rady Sportu. 

§ 29. Wydzial Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Polityki 
Spolecznej i Zieleni U rz~du prowadzi wspolprac~ finansow'l poprzez zlecenie organizacjorn 
pozarz'ldowyrn zadania dotycz'lcego prowadzenia punktow nieodplatnej pornocy prawnej 
oraz prowadzenia punktow nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego- konkurs ofert. * 

§ 30. Zarz~d Drog i Transportu prowadzi wspolprac~ finansow'l poprzez zlecenie 
organizacjorn pozarz'ldowyrn zadania dotycz'lcego przeprowadzenia karnpanii prornocyjno
informacyjno-edukacyjnej oraz realizacja przedsi~wzi~6 odbywaj'lcych si~ w rarnach 
Europejskiego Tygodnia Zrownowazonego Transportu skierowanych do rnieszkancow Miasta 
- zakup uslugi.* 

§ 31. Biuro Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania 
Maj~tkiem U rz~du prowadzi wspolprac~ pozafinansowa w zakresie wspoldzialania z KDO 
ds. Polityki lokalowej. 

§ 32. Zarz~d Lokali Miejskich prowadzi wspolprac~ pozafinansow'l w zakresie: 
1) prowadzenia spraw zwi'lzanych z wynajrnowaniern lokali przez organizacje pozarz'ldowe 

i udzielanie informacji w tyrn zakresie; 
2) udost~pniania informacji na ternat przetargow oraz lokali rnozliwych do wynaj~cia 

w trybie bezprzetargowyrn; 
3) procedowania wnioskow 0 najern lokalu na preferencyjnych warunkach. 

§ 33. Wydzial Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania 
Maj~tkiem prowadzi wspolprac~ pozafinansow'l w zakresie: 
1) prowadzenia spraw zwi'lzanych z uzyczaniern lokali dla organizacji pozarz'ldowych oraz 

zawieranie urnow w tyrn zakresie; 
2) prowadzenia spraw zwi'lzanych z wynajrnowaniern lokali uzytkowych przez organizacje 

pozarz'ldowe; 
3) udost~pniania informacji na ternat prowadzonych przetargow oraz lokali rnozliwych do 

wynaj~cia w trybie bezprzetargowyrn; 
4) procedowania wnioskow 0 najem oraz 0 najem lokalu na preferencyjnych warunkach. 
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§ 34. Zarz~d Zieleni Miejskiej w Lodzi: 
1) wspolpraca finansowa b~dzie prowadzona poprzez zlecanie organizacjom pozarz'tdowym 

nast~puj'tcych zadan: 
a) organizacja imprezy plenerowej pn. "Majowka w Ogrodzie" - zakup uslugi, 
b) organizacja zaj~c edukacyjnych i prelekcji - zakup uslugi; 

2) wspolpraca pozafinansowa polega na wspolpracy w zakresie organizacji wystaw 
tematycznych, plenerowych, zaj~c edukacyjnych i prelekcji, a takze w realizacji imprez 
towarzysz'tcych Mi~dzynarodowemu Festiwalowi Filmow Przyrodniczych w Lodzi. 

Rozdzial8 
Pozos tale formy wspolpracy 0 charakterze pozafinansowym 

§ 35. Miasto wspolpracuje z organizacjami pozarz'tdowymi w fonnie pozafinansowej 
rowniez w zakresie: 
1) pomocy w przygotowaniu i sprawdzeniu ofert pod wzgl~dem fonnalnym, skladanych 

przez organizacje pozarz'tdowe w ramach konkursow ofert oglaszanych przez Miasto; 
2) wspolpracy z zespolami 0 charakterze doradczym i inicjatywnym, w szczegolnosci 

zKDO; 
3) konsultowania projektow uchwal i aktow normatywnych w dziedzinach dotycz'tcych 

dzialalnosci statutowej organizacj i pozarz'tdowych; 
4) udzielania rekomendacji w ramach wyst~powania przez organizacje pozarz'tdowe do 

innych instytucji z wnioskami 0 dotacje; 
5) obejmowania patronatem honorowym Prezydenta wydarzen posiadaj'tcych szczegoln't 

rang~ i adresowanych do mieszkancow Miasta, planowanych do realizacji przez 
organizacje pozarz'tdowe; 

6) wspierania dzialan promuj'tcych pozyskiwanie 1 % podatku dochodowego od osob 
fizycznych lokalnym organizacjom pozytku publicznego; 

7) udost~pniania, w miar~ posiadanych mozliwosci, infrastruktury (w tym sal), przestrzeni, 
drog wewn~trznych na dzialalnosc w obszarach pozytku publicznego; 

8) gotowosci udzialu w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez 
organizacje pozarz'tdowe; 

Rozdzial9 
Tryb powolywania oraz zasady dzialania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert 

w konkursach ofert 

§ 36. 1. Propozycja skladu osobowego Komisji Konkursowej jest przygotowywana 
przez poszczegolnych realizatorow konkursow ofert. 

2. W zaleznosci od przedmiotu konkursu ofert sklad Komisji Konkursowej wynosi nie 
mniej niz pi~c osob, w tym nie mniej niz dwie osoby wskazane przez organizacje 
pozarz'tdowe. 

§ 37. 1. Biuro ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej 
i Zieleni Urz~du prowadzi list~ osob wskazanych przez organizacje pozarz'tdowe, ktore 
zostaly zgloszone do udzialu w pracach Komisji Konkursowych. Lista zamieszczona jest na 
stronie intemetowej U rz~du. 

2. Realizatorzy konkursow ofert wybieraj't osoby wskazane przez organlzacJe 
pozarz'tdowe do Komisji Konkursowej z listy, 0 ktorej mowa w ust. 1, z zastrzezeniem 
ust. 3 i 4. 

3. W sklad Komisji Konkursowej nie mog't wchodzic osoby wskazane przez 
organizacje pozarz<tdowe bior'tce udzial w konkursie ofert. 
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4. W przypadku, gdy wylonienie os6b wskazanych przez organizacje pozarzetdowe 
w spos6b, 0 kt6rym mowa w ust. 2, nie jest mozliwe, realizator konkursu ofert zamieszcza na 
stronie intemetowej Urz~du informacj~ 0 naborze do Komisji Konkursowej os6b wskazanych 
przez organizacje pozarzetdowe, prowadzetce dzialalnose na terenie Miasta, nie bioretce 
udzialu w konkursie ofert. Informacja ta moze bye dodatkowo podana do wiadomosci 
publicznej winny spos6b, zapewniajetcy szeroki dost~p spoleczny. 

5. W pracach Komisji Konkursowych moget uczestniczye takze, z glosem doradczym, 
osoby posiadajetce specjalistycznet wiedz~ w dziedzinie obj~tej konkursem. 

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

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

RozdziallO 
Polityka lokalowa dla organizacji pozarz~dowych 

§ 38.0rganizacje pozarzetdowe moget wyst~powae 0 najem lokali b~detcych 

w dyspozycji Urz~du, w trybie przetargu na wysokose stawki czynszu, a takze z pomini~ciem 
przetargu zgodnie z zasadami okreslonymi w uchwale Nr XI/0186107 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). 

§ 39.0rganizacje dzialajetce w sferach pozytku publicznego i prowadzetce dzialania 
wpisujetce si~ w polityk~ Miasta moget wyst~powae 0 obnizenie stawki czynszu do 50%, 
zgodnie z § 5 ust. 1 zarzetdzenia Nr 4117/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 25 lipca 
2016 r. w sprawie ustalenia podzialu Miasta Lodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu 
za lokale uzytkowe zmienionego zarzetdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 4593/VII/16 
z dnia 30 wrzesnia 2016 r., Nr 6422/VIII17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 7482NIII17 z dnia 
20 grudnia 2017 r., Nr 8032NIII18 z dnia 19 marca 2018 r. i Nr 9677NIII18 z dnia 
2 listopada 2018 r. 

§ 40. 1. Miasto moze oddawae w uzyczenie organizacjom pozarzetdowym prowadzetcym 
dzialalnose pozytku publicznego lokale uzytkowe, w kt6rych organizacje pozarzetdowe 
prowadzetlub b~det prowadzie dzialania zwi'lZane z realizacjet priorytetowych zadan Miasta, 
okreslonych w programach i politykach Miasta, przyj~tych odr~bnymi uchwalami Rady 
Miejskiej w Lodzi. 

2. Lokale uzytkowe moget bye oddawane w uzyczenie organizacjom pozarzetdowym 
w trybach okreslonych w zarzetdzeniu Nr 9692NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji okreslajetcej tryb i warunki uzyczania 
lokali uzytkowych oraz innych nieruchomosci organizacjom pozarzetdowym prowadzetcym 
dzialalnose pozytku publicznego, a takze nieruchomosci wsp61notom mieszkaniowym. 
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Rozdzialll 
Zasady tworzenia partnerstw z organizacjami 

§ 41. 1. W celu realizacji projekt6w wsp61finansowanych ze zr6del zewn~trznych, 
mog'\:. bye tworzone partnerstwa pomi~dzy Miastem a organizacjami pozarz'\:.dowymi. 

2. Powstanie partnerstwa moze nastqpie w6wczas, gdy planowane zadanie dotyczy 
zadan priorytetowych wymienionych w Programie, b'\:.dz wpisuj'\:.cych si~ w cele strategiczne 
Miasta. 

3. Partnerstwo moze bye nawi'\:.zane z inicjatywy Miasta b'\:.dz organizacji pozarz'\:.dowej. 
4. W przypadku gdy z inicjatyw'\:. wyst~puje Miasto, oglasza nab6r na partner6w w BIP 

oraz na stronie www.uml.lodz.pl w zakladce "organizacje pozarz'\:.dowe", w celu 
umozliwienia potencjalnym partnerom zapoznania si~ z inicjatyw'\:. i zgloszenia zamiaru 
wsp6lnego dzialania. 

5. W przypadku gdy z inicjatyw'\:. wyst~puje organizacja pozarz'\:.dowa, przedstawia ona 
Miastu koncepcj~ projektu zawieraj'\:.c'\:. cel zadania, zalozenia merytoryczne, planowane 
dzialania i proponowany udzial partnera w projekcie. 

6. Koncepcj~ projektu, 0 kt6rej mowa w ust. 5 nalezy zlozye do Biura ds. Partycypacji 
Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urz~du. 

Rozdzial12 
L6dzka Rada Dzialalnosci Poiytku Publicznego 

§ 42. 1. L6dzka Rada Dzialalnosci Pozytku Publicznego to cialo doradcze Prezydenta 
Miasta Lodzi z zakresu wsp61pracy Miasta z organizacjami pozarz'\:.dowymi. 

2. Zadania L6dzkiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego obejmuj'\:. w szczeg6lnosci: 
1) opiniowanie projektu strategii rozwoju Miasta; 
2) opiniowanie projekt6w uchwal i akt6w prawa miejscowego, dotycz'\:.cych sfery zadan 

publicznych, 0 kt6rej mowa wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz wsp61pracy z organizacjami pozarz'\:.dowymi, 
w tym program6w wsp61pracy z organizacjami pozarz'\:.dowymi; 

3) wyrazanie opinii w sprawach dotycz'\:.cych funkcjonowania organizacji pozarz'\:.dowych; 
4) udzielanie pomocy i wyrazanie opinii w przypadku spor6w mi~dzy organami 

administracji publicznej a organizacjami pozarz'\:.dowymi; 
5) wyrazanie opinii w sprawach dotycz'\:.cych zadan publicznych, w tym zlecania tych zadan 

do realizacji przez organizacje pozarz'\:.dowe oraz w sprawach rekomendowanych 
standard6w realizacji zadan publicznych; 

Rozdzial13 
Zespoly 0 charakterze doradczym i inicjatywnym 

§ 43. Miasto moze tworzye z wlasnej inicjatywy lub na wniosek organlzaCJl 
pozarz'\:.dowych zespoly 0 charakterze doradczym i inicj atywnym. 

§ 44. 1. Miasto moze tworzye KDO, wsp6lnie z organizacjami pozarz'\:.dowymi 
prowadz'\:.cymi dzialalnose statutow'\:. w zakresie dzialalnosci danej KDO. 

2. KDO dziala w poszczeg6lnych obszarach zadan publicznych nalez'\:.cych do Miasta. 
3. Wol~ powolania KDO moze zglosie 5 organizacji pozarz'\:.dowych prowadz'\:.cych 

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

pozarz'\:.dowe oraz minimum po jednym przedstawicielu kom6rki organizacyjnej. 
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5. KDO majet charakter doradczy i inicjatywny. Do zadan KDO, w szczeg61nosci 
nalezy: 

1) konsultowanie i wsp6ltworzenie dokument6w i projekt6w akt6w wydawanych przez 
wladze Miasta w zakresie dzialalnosci danego KDO; 

2) opiniowanie dokument6w i projekt6w akt6w prawnych wydawanych przez organy 
Miasta w zakresie dzialalnosci danej KDO; 

3) wsp61praca z kom6rket organizacyjnet w ce1u polepszenia efektywnosci dzialan 
kierowanych do mieszkanc6w Miasta; 

4) konsultowanie projekt6w ogloszen konkursowych dla organizacji pozarzetdowych 
w obszarze dzialalnosci danej KDO; 

5) uzgadnianie wsp61nie z przedstawicielami wlasciwej kom6rki organizacyjnej zakresu 
priorytetowych zadail publicznych zlecanych organlzaCJom pozarzetdowym 
w obszarze dzialalnosci danego KDO; 

6) diagnoza potrzeb grup docelowych organizacji pozarzetdowych, dzialajetcych w danej 
KDO; 

7) wyst~powanie do organ6w Miasta z wnioskami w zakresie swojej dzialalnosci; 
8) wsp61praca z Pelnomocnikiem i L6dzket Radet Dzialalnosci Pozytku Publicznego. 

6. Wszelkie informacje 0 dzialaniach KDO, jej pracach i podejmowanych uchwalach Set 
jawne. Na stronie intemetowej zamieszczane set: 
1) informacje na temat termin6w i miejsc posiedzen KDO (co najmniej 5 dni przed 

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

posiedzenia) ; 
3) roczne sprawozdania z dzialalnosci KDO. 

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

Rozdzial14 
Ocena realizacji Programu 

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

publicznych w wyniku konkurs6w ofert, trybu okreslonego wart. 19a ustawy czy 
post~powania zgodnie z ustawet z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych; 

4) liczby organizacji pozarzetdowych realizujetcych zadania publiczne we wsp61pracy 
z Miastem; 

5) liczby um6w zawartych na okres dluzszy niz 1 rok; 
6) letcznej wysokosci srodk6w finansowych Miasta zaangazowanych w realizacj~ zadan 

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

uj~tych w Programie; 
9) htcznej wysokosci srodk6w finansowych zaangazowanych przez organizacje pozarz'ldowe 

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

Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urz~du we wsp61pracy 
z Pelnomocnikiem. 
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3. Wszystkie komorki organizacyjne Urz~du oraz miejskie jednostki organizacyjne 
realizuj~ce zadania publiczne we wspolpracy z organizacjami pozarz~dowymi, przekazuj~ do 
Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urz~du 
zbiorcze sprawozdania z wykonania Programu i uczestnicz~ w monitoringu Programu. 

Rozdzial15 
Przebieg konsultacji 

§ 46. 1. Program powstal na podstawie wykazu zadan priorytetowych opracowanego 
przez kom6rki organizacyjne realizuj~ce zadania we wsp61pracy Z organizacjami 
pozarz~dowymi. 

2. Organizacje pozarz~dowe mialy mozliwosc zglaszania nowych propozycji do 
Programu do dnia 30 czerwca 2019 r. 

3. Na podstawie powyzszych materialow Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urz~du sporz~dzilo projekt Programu. 

4. Program zostal poddany konsultacjom z organizacjami pozarz~dowymi. 

Rozdzial16 
Zglaszanie zadan przez organizacje pozarz~dowe 

§ 47. 1. Program zaklada mozliwosc uwzgl~dnienia nowych form wspolpracy 
i doskonalenia tych, ktore juz zostaly okreslone. 

2. Organizacje pozarz~dowe mog~ rowniez skladac swoje propozycje zadan 
do uwzgl~dnienia w budzecie miasta Lodzi na rok 2021 w terminie do dnia 
30 czerwca 2020 r., adresuj~c te propozycje do wlasciwych merytorycznie komorek 
organizacyjnych oraz do KDO w celu omowienia zadan publicznych przewidzianych do 
realizacji na rok 2021. 



OGLOSZENIE 

Zal'!-cznik Nr 2 
do zarz,!-dzenia Nr2371 NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dni~ £1 ~du:r,m~1 Ul., 2019 r. 

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

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

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku publicznego 
i 0 wolontariacie, na rok 2020". 

Konsultacje odbyd,!- siy w okresie od dnia 31 paidziemika 2019 r. do dnia 14 listopada 
2019 r., w fonnie skladania opinii i uwag na pismie z wykorzystaniem fonnularza, ktory -
podobnie jak projekt Programu - bydzie dostypny na stronie intemetowej Urzydu Miasta 
Lodzi, w zakladce "Organizacje pozarz'!-dowe" oraz bezposrednio w Biurze ds. Partycypacji 
Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi przy 
ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piytro, pokoj nr 1). Wypelniony fonnularz mozna 
przekazac: 
1) osobiscie do Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej 

i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piytro, pokoj 
nr 1), w godzinach pracy Urzydu Miasta Lodzi; 

2) drog,!- elektroniczn,!- na adres: zespop@uml.lodz.pl. 

Propozycje, opinie i uwagi przekazane w innej fonnie, zlozone przed dniem 
31 pazdziemika 2019 r., po dniu 14 listopada 2019 r. lub niepodpisane czytelnie imieniem 
i nazwiskiem, nie byd,!- rozpatrywane. 



Zahtcznik Nr 3 
do zarz'ldzenia Nr ~ 31i IVIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 fP'fQtJ<7Vnf/~ 2019 r. 

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

oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie, na rok 2020" 

Uwagi do Programu 

Lp. Obecny zapis Proponowane brzmienie zapisu Uzasadnienie 

(strona, §, ust~p, punkt, 
podpunkt) 

1. 

2. 

3. 

Opinia 0 "Programie wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami pozarz~dowymi 
oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie, na rok 2020" wraz 
z uzasadnieniem: 

a) pozytywna; b) raczej pozytywna; c) trudno powiedziec; d) raczej negatywna; e) negatywna 
(prosz~ podkreslic wlasciw'lodpowiedi) 



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

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


