
ZARZl\DZENIE NrQ¥39 NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia ~ tjicAd()iOv 2019 r. 

w sprawie ustanowienia Pelnomocnika Prezydenta Miasta Lodzi ds. dzieci i mlodzieZy. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu 
organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi, stanowi,!cego zal'!cznik do zarz,!dzenia 
Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania 
Regulaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi, zmienionego zarz,!dzeniami 
Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 1225NIII/19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr 1743NIII/19 z dnia 
29 lipca 2019 r., Nr 2148NIII/19 z dnia 19 wrzesnia 2019 r. i Nr 2541NIIII19 z dnia 
8 listopada 2019 r. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Ustanawiam Agaty Kobylinsk,!, g16wnego specjalisty w Oddziale ds. Wsp61pracy 
z Organizacjami Pozarz'!dowymi w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie 
Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi - Pelnomocnikiem Prezydenta Miasta Lodzi 
ds. dzieci i mlodziezy, zwan'! dalej Pelnomocnikiem. 

§ 2. Do zadan Pelnomocnika nalezy: 
1) reprezentowanie Prezydenta Miasta Lodzi w kontaktach z instytucjami i organizacjami 

dzialaj,!cymi na rzecz dzieci i mlodziezy; 
2) wsp61praca z instytucjami rz,!dowymi i samorz'!dowymi, organizacjami pozarz'!dowymi, 

fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, kt6rych dzialalnosc adresowana jest 
do dzieci i mlodziezy oraz ich opiekun6w; 

3) organizowanie szkolen, debat, konferencji, akcji edukacyjnych i informacyjnych 
w zakresie sytuacj i, wsparcia oraz dzialalnosci na rzecz dzieci i mlodziezy; 

4) inicj owanie program6w sluz'!cych poprawie warunk6w zycia dzieci i mlodziezy; 
5) inicjowanie dzialan aktywizuj,!cych postawy proobywatelskie wsr6d dzieci i mlodziezy; 
6) przygotowywanie we wsp61pracy z kom6rkami organizacyjnymi Urzydu Miasta Lodzi 

oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi propozycji inicjatyw maj,!cych na celu 
promowanie wiedzy i wspieranie rozwoju aktywnosci obywatelskiej dzieci i mlodziezy; 

7) monitorowanie i analiza zjawisk i problem6w w miescie Lodzi dotycz,!cych sytuacji 
dzieci i mlodziezy; 

8) przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji szczeg610wych rozwi'!zan problem6w 
dotycz'!cych dzieci i mlodziezy w miescie Lodzi; 

9) wnioskowanie do Prezydenta Miasta Lodzi, samodzielnie lub we wsp61pracy 
z kom6rkami organizacyjnymi Urzydu Miasta Lodzi i miejskimi jednostkami 
organizacyjnymi, 0 powolywanie zespo16w roboczych, konsultacyjno-doradczych 
z udzialem organizacji pozarz'!dowych dzialaj,!cych w miescie Lodzi, zwiC}.Zanych 
z wdraZaniem polityki bezpieczenstwa dzieci mlodziezy (przeciwdzialanie 
krzywdzeniu ); 

10) wsp61praca z pelnomocnikami dzialaj,!cymi w podobnej problematyce w Polsce . . 
I za granlc'!; 

11) wsp61praca z komisjami dialogu obywatelskiego zajmuj,!cymi Sly wsparclem 
i dzialalnosci,! na rzecz dzieci i mlodziezy; 

12) przedstawianie Prezydentowi Miasta Lodzi p61rocznych raport6w z realizacji zadan 
Pelnomocnika. 



§ 3. Zobowi~ujy kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz 
miejskich jednostek organizacyjnych do wsp61dzialania z Pelnomocnikiem oraz udzielania 
mu niezbydnej pomocy we wszelkich sprawach zwi(!zanych z jego zakresem zadan 
pozostaj(!cych we wlasciwosci danej kom6rki b(!dzjednostki organizacyjnej. 

§ 4. Zarz(!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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