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ZARZl\DZENIE Nr
NIII/19
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia Q qvad nft32019 r.
w sprawie naboru kandydatow na Panelistow Lodzkiego Panelu Obywatelskiego "Zielen
w miescie".
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w zwietzku
z § 1 uchwaly Nr VI/187/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. stanowisko
w sprawie wdrozenia w Lodzi panelu obywatelskiego
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. 1. Oglaszam nabor kandydatow na Panelistow Lodzkiego Panelu Obywatelskiego
"Zielen w miescie", zwanego dalej Panelem.
2. Niniejszy nabor ma na celu wylonienie zroznicowanej reprezentatywnej grupy
mieszkancow miasta Lodzi.
§ 2. 1. Ogloszenie 0 naborze, 0 ktorym mowa w § 1, stanowi zaletcznik Nr 1 do
zarzetdzenia.
2. Ogloszenie, 0 ktorym mowa w § 1 podaje sit( do publicznej wiadomosci poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzt(du Miasta Lodzi pod adresem
intemetowym (http://bip.uml.lodz.pl).
§ 3. Okreslam wzor formularza rejestracyjnego kandydata na Panelistt(, stanowietcy
zaletcznik Nr 2 do zarzetdzenia.
§ 4. 1. Po zakonczeniu naboru lista kandydatow na Panelistow utworzona
z mieszkancow miasta Lodzi spelniajetcych warunki okreslone w ogloszeniu, 0 ktorym mowa
w § 2 ust. 1 przekazywana jest podmiotowi wylonionemu w trybie konkursu ofert ogloszonego
odrt(bnym zarzetdzeniem Prezydenta Miasta Lodzi, ktory dokona wyboru Panelistow
i Panelistow rezerwowych, zgodnie z metodologiet przekazanet przez Biuro ds. Partycypacji
Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej Urzt(du Miasta Lodzi.
2. Kandydaci na Penelistow, ktorzy zostali wylonieni przez podmiot, 0 ktorym mowa
w ust.} , zostajet Panelistami z dniem wejscia w zycie odrt(bnego zarzetdzenia Prezydenta Miasta
Lodzi powolujetcego Panel oraz okreslajetcego jego imienny sklad.
3. Kandydaci na Panelistow, ktorzy nie zostali Panelistami, majet prawo do uczestniczenia
w spotkaniach Panelu w roli obserwatorow.
§ 5. Wykonanie zarzetdzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Partycypacji Spolecznej
w Departamencie Polityki Spolecznej Urzt(du Miasta Lodzi.

§ 6. Zarz'tdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Zahtcznik Nr 1
do zarz'tdzenia Nr .2~13 /VIII (13
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia .2 j"'Ltd()~ 201'3" .

OGLOSZENIE
Prezydent Miasta Lodzi
oglasza nabor kandydatow na Panelistow Lodzkiego Panelu Obywatelskiego
"Zielen w miescie".

§ 1. 1. Do naboru kandydatow na Panelistow Lodzkiego Panelu Obywatelskiego "Zielen
w miescie" mog't przyst(ij)ie mieszkancy miasta Lodzi, ktorzy ukonczyli 15 rok zycia.
2. Wiek mieszkanca okreslany jest na dzien uplywu terminu skladania zgloszen.
3. Dla osob w wieku lat 15 do 18 obowi'tzuje dodatkowo warunek, iz musz't miee one
wyksztalcenie podstawowe (osmioletnie) lub gimnazjalne.
§ 2. Rejestracja kandydata na Panelistct odbywa sict w formie:
1) elektronicznej, poprzez wypelnienie formularza w dedykowanym systemie na stronie
w\vw.unll.lodz.pl/panel-obywatelski w terminie od dnia 2 grudnia 2019 r. do dnia 31
grudnia 2019 r. do godz. 23:59;
2) papierowej od dnia 2 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w godzinach pracy U rzctdu
Miasta Lodzi. Zgloszenie moze bye dokonane poprzez zlozenie wypelnionego formularza
rejestracyjnego do Urzctdu Miasta Lodzi w jednym z punktow informacyjno-kancelaryjnych
w Wydziale Zarz'tdzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Polityki
Spolecznej Urzctdu Miasta Lodzi w lokalizacjach, ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32,
Krzemieniecka 2b, al. Pilsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110, poprzez wrzucenie
do opieczcttowanych urn.
§ 3. Kazdy mieszkaniec miasta Lodzi moze sict zarejestrowae tylko jeden raz.
§ 4. Warunkiem waznosci rejestracji jest wypelnienie wszystkich wymaganych pol
formularza w dedykowanym systemie lub formularzu papierowym.
§ 5. Po zakonczonej rejestracji
pracownicy Biura ds. Partycypacji Spolecznej
w Departamencie Polityki Spolecznej Urzctdu Miasta Lodzi dokonuj't weryfikacji warunkow
wieku i wyksztalcenia okreslonych w § 1 oraz warunkow okreslonych w § 3 oraz § 4,
a nastctpnie mieszkancy, ktorych zgloszenia zostaly pozytywnie zweryfikowane otrzymuj't
status kandydata na Panelistct.

§ 6. Termin rejestracji kandydatow moze ulec wydluzeniu, co zostanie ogloszone
najpozniej dnia 27 grudnia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzctdu Miasta Lodzi.

Zahtcznik Nr 2
do zarz<tdzenia Nr 2~23 NIII/19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia2 TLAdnJ<l2019 r.

Formularz rejestracyjny kandydata na Czlonka Lodzkiego Panelu Obywatelskiego
"Zielen w miescie"

UWAGA-- wvpelnienie p611-8 iest obowiazkowe
Lp.

1

Imi~

2

Nazwisko

3

PESEL

4

Data urodzenia

5

Poziom wyksztalcenia (zaznacz
wlasciwe)

(dzien-miesi~c-rok)

Objasnienia:
1) Zaznacz brak wyksztaicenia, wyksztalcenie
podstawowe lub gimnazjalne jesli posiadasz
wyksztalcenie:
a) podstawowe nieukoilczone lub nie masz
wyksztalcenia szkolnego,
b) podstawowe ukoilczone,
c) gimnazjalne.
2) Zaznacz wyksztalcenie srednie lub
zawodowe jesli posiadasz wyksztalcenie:
a) srednie i policealne - srednie zawodowe,
b) srednie i policealne - srednie og61noksztalc'lce,
c) zasadnicze zawodowe.
3) Zaznacz wyzsze jesli posiadasz
wyksztalcenie wyzsze.

6

Adres zamieszkania w Lodzi
(Ulica, Nr budynku, Nr mieszkania)

7

Kod pocztowy

8

Numer telefonu

9

Adres e-mail

0

Brak wyksztalcenia,
wyksztalcenie podstawowe lub
gimnazjalne

0

Wyksztalcenie srednie lub
zawodowe

0

Wyksztalcenie wyzsze

UWAGA: zgody w punktach 1 i 2 SCl obowiClzkowe
1. 1a nizej podpisana(y) oswiadczam, ze wyrazam zgod~ na przetwarzanie przez
administratora, ktorym jest Prezydent Miasta Lodzi z siedzibet w Lodzi przy ul.
Piotrkowskiej 104 podanych, wyzej danych osobowych w celu uczestniczenia w
procedurze naboru kandydatow na Panelistow Lodzkiego Panelu Obywate1skiego
"Zielen w miescie'. Potwierdzam, ze zostalem poinformowany 0 tym, ze podanie
danych jest dobrowolne oraz, ze przysluguje mi prawo dost~pu do tresci moich danych
oraz prawo ich sprostowania, usuni~cia, ograniczenia przetwarzania, jak rowniez prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni~cia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc z prawem
przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody wyrazonej przed jej cofni~ciem.

Data,

imi~

i nazwisko

2. lednoczesnie zostalam/em poinformowany, ze w przypadku wybrania mnie na Panelist~
Lodzkiego Panelu Obywatelskiego "Zielen w miescie", moje dane w postaci wizerunku,
imienia, nazwiska oraz dzielnicy zamieszkania b~det upublicznione poprzez ich
zamieszczenie na stronie Urz~du Miasta Lodzi [ http://www.uml.lodz.pl/l
www.uml.lodz.pl ], w materialach promocyjnych i informacyjnych, w mediach
spolecznosciowych Urz~du Miasta Lodzi oraz operatora, a takze publikacjach
opracowanych po zakonczeniu trwania panelu obywatelskiego, w zakresie i czasie
wskazanym w zawartej ze mnet umowie.

Data,

imi~

i nazwisko

3. Wyrazam zgod~ na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Lodzi, z siedzib~ w Lodzi,
ul. Piotrkowska 104 jako administratora danych, adresu e-mail w celu dostarczania mi
newslettera 0 informacj ach z zakresu procesow partycypacyjnych w Lodzi.

Data,

imi~

i nazwisko

