
ZARZ\DZENIE Nr ~25 NIllI19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 5 ItL)\d1)f~ 2019 r. 

w sprawie Instrukcji Postfpowania przy prowadzeniu konsultacji spolecznych 
z mieszkancami miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz Regulaminu 
Konsultacji Spolecznych, stanowi'lcego za1'lcznik do ohwieszczenia Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji 
Spolecznych, stanowi'lcego za1'lcznik do uchwaly Nr LXIVIl 35711 3 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji 
Spolecznych (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3478) 

zarz~dzam, co nastfpuje: 

§ 1. Wprowadzam Instrukcj~ post~powania przy prowadzeniu konsultacji spolecznych 
z mieszkancami miasta Lodzi, stanowi'lc'l za1'lcznik do zarz'ldzenia. 

§ 2. W terminie 14 dni od dnia wejscia w zycie niniejszego zarz'ldzenia, realizatorzy 
konsultacji wyznacz'l w podleglych im kom6rkach organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi 
i miejskich jednostkach organizacyjnych Koordynator6w ds. Konsultacji Spolecznych, 
tj. pracownik6w odpowiedzialnych za prowadzenie konsultacji spolecznych, a informacje 
o tych osohach przekaZ'l do Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Polityki 
Spolecznej i Zieleni Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 3. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych Urz~du 
Miasta Lodzi oraz kierownikom miejskichjednostek organizacyjnych. 

§ 4. Nadz6r nad wykonaniem zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Biura 
ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urz~du Miasta 
Lodzi. 

§ 5. Traci moc zarz'ldzenie Nr 5179NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 stycznia 
2017 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury okrdiaj'lcej zasady i tryb wsp61pracy przy 
prowadzeniu konsultacji spolecznych przez kom6rki organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi 
i miejskie jednostki organizacyjne" oraz wzoru Reguiaminu pracy Miejskiego Zespolu 
ds. Konsultacji. 

§ 6. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zah\.cznik Nr 1 
do zarzetdzenia Nr~:25 NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 5 (w let,,~~ 2019 r. 

Instrukcja post~powania przy prowadzeniu konsultacji spolecznych z mieszkancami 
miasta Lodzi 

Rozdziall 
Postanowienia ogolne 

§ 1. Ilekroc w niniejszej Instrukcji jest mowa 0: 
1) MieScie, nalezy przez to rozumiec miasto L6dz - gmin~ na prawach powiatu; 
2) Prezydencie, nalezy przez to rozumiec Prezydenta Miasta Lodzi; 
3) Wiceprezydencie, nalezy przez to rozumiec Zast~pc~ Prezydenta Miasta Lodzi; 
4) Urz~dzie, nalezy przez to rozumiec Urzetd Miasta Lodzi; 
5) Regulaminie, nalezy przez to rozumiec Regulamin Konsultacji Spolecznych, 

stanowietcy zaletcznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 
2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Spolecznych, 
stanowietcego zaletcznik do uchwaly Nr LXIV/1357/13 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu 
Konsultacji Spolecznych; 

6) konsultacjach, nalezy przez to rozumiec konsultacje spoleczne prowadzone na zasadach 
i w trybie Regulaminu; 

7) konsultacjach uproszczonych, nalezy przez to rozumiec konsultacje spoleczne 
prowadzone zgodnie z proceduret uproszczonct, 0 kt6rej mowa w § 5 Regulaminu; 

8) kom6rce organizacyjnej, nalezy przez to rozumiec wydzial (r6wnorz~dnet kom6rk~ 

organizacyjnet 0 innej nazwie) lub samodzielnet kom6rk~ organizacyjnet Urz~du; 
9) miejskiej jednostce organizacyjnej, nalezy przez to rozumiec jednostk~ organizacyjnet 

dzialajetcet w sektorze finans6w publicznych, utworzonet przez Miasto w celu realizacji 
jego zadan i nieb~detcet sp61ket prawa handlowego; 

10) realizatorach konsultacji, nalezy przez to rozumlec kierownik6w kom6rek 
organizacyjnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych, wlasciwych ze wzgl~du 
na przedmiot konsultacji; 

11) Koordynatorach ds. Konsultacji Spolecznych, nalezy przez to rozumiec pracownik6w 
wskazanych przez realizator6w konsultacji odpowiedzialnych za prowadzenie konsultacji 
w danej kom6rce organizacyjnej lub miejskiej jednostce organizacyjnej; 

12) Biurze ds. Partycypacji Spolecznej, nalezy przez to rozumiec Biuro ds. Partycypacji 
Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urz~du; 

13) BIP, nalezy przez to rozumiec Biuletyn Informacji Publicznej Urz~du, do kt6rego 
materialy przekazywane Set zgodnie z zasadami okreslonymi w odr~bnym zarzetdzeniu 
Prezydenta; 

14) stronie intemetowej, nalezy przez to rozumiec stron~ intemetowet Urz~du dedykowanet 
konsultacjom. 

§ 2. 1. Biuro ds. Partycypacji Spolecznej koordynuje 
konsultacji. 

2. Konsultacje prowadzet realizatorzy konsultacji. 

nadzoruje prowadzenie 

§ 3. Koordynatorzy ds. Konsultacji Spolecznych wskazani przez realizator6w 
konsultacji Set zobowietzani w szczeg61nosci do: 
1) uczestniczenia w uzgodnieniach z Biurem ds. Partycypacji Spolecznej w zakresie planu 



konsultacj i oraz proj ekt6w zarz,\dzen alba ogloszen Prezydenta w sprawie 
przeprowadzenia konsultacj i; 

2) uczestniczenia w przeprowadzaniu konsultacji oraz przekazywania materia16w i informacji 
merytorycznych dotycz'lccych konsultacji do wlasciwych kom6rek organizacyjnych 
i ich aktualizowania. 

Rozdzial2 
Planowanie i finansowanie konsultacji 

§ 4. Koszty konsultacji, w tym akcji informacyjnych, S'lc finansowane ze srodk6w 
budzetu Miasta b~d'lCych w dyspozycji realizator6w konsultacji. 

§ 5. 1. Do 30 listopada kazdego roku kalendarzowego realizatorzy konsultacji 
przekazuj'lc do Biura ds. Partycypacji Spolecznej wykazy konsultacji planowanych na rok 
nast~pny uwzgl~dniaj'lcce spos6b konsultacji w odniesieniu do kazdego z nich, tj. cel, 
przedmiot, zasi~g, formy przeprowadzenia, proponowane terminy, wskazanie konsultacji 
uproszczonych oraz uzasadnienie. 

2. Na podstawie wykaz6w konsultacji, 0 kt6rych mowa w ust. 1, Biuro ds. Partycypacji 
Spolecznej sporz'lcdza harmonogram konsultacji na rok nast~pny, w terminie do 15 grudnia 
dane go roku, kt6ry zamieszcza na stronie intemetowej. 

3. W przypadku odst'lcPienia od przeprowadzenia lub zmiany terminu konsultacji 
uj~tych w harmonogramie alba zaistnienia potrzeby przeprowadzenia konsultacji nieuj~tych 
w harmonogramie, realizator konsultacji informuje pisemnie 0 tym fakcie Biuro 
ds. Partycypacji Spolecznej wraz z uzasadnieniem, najp6zniej w terminie 30 dni przed 
planowanym rozpocz~ciem konsultacji. 

4. Harmonogram konsultacji podlega aktualizacji na podstawie informacji, 0 kt6rych 
mowa w ust. 3. 

Rozdzial3 
U ruchamianie konsultacji 

§ 6. 1. Realizatorzy konsultacji przygotowuj'lc projekt zarz'lcdzenia Prezydenta 
dotycz'lccy przeprowadzenia konsultacji, a w przypadku konsultacji uproszczonych projekt 
ogloszenia Prezydenta dotycz'lccy przeprowadzenia konsultacji, kt6re akceptuje Dyrektor 
Biura ds. Partycypacji Spolecznej. 

2. Realizatorzy konsultacji przekazuj'lc zarz'lcdzenie albo ogloszenie Prezydenta 
dotycz'lcce przeprowadzenia konsultacji do wlasciwych kom6rek organizacyjnych 
w celu zamieszczenia w BIP, na stronie intemetowej ina tablicach ogloszen Urz~du oraz 
do Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta w Departamencie Prezydenta Urz~du w celu 
rozeslania do lokalnych medi6w, a takze do Biura ds. Partycypacji Spolecznej w celu 
rozeslania do jednostek pomocniczych Miasta - rad osiedli; 

§ 7. W przypadku zlozenia wniosku 0 przeprowadzenie konsultacji przez podmioty, 
o kt6rych mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu, Prezydent przekazuje wniosek do Biura 
ds. Partycypacji Spolecznej w celu zarejestrowania oraz weryfikacji jego zgodnosci 
z Regulaminem. 

§ 8. 1. Jesli wniosek, 0 kt6rym mowa w § 7, nie spelnia wymog6w formalnych 
okreslonych w Regulaminie, Biuro ds. Partycypacji Spolecznej wzywa wnioskodawc~ 
do uzupelnienia go. W przypadku nie uzupelnienia wniosku w terminie 7 dni od wezwania, 
wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 

2. Biuro ds. Partycypacji Spolecznej przekazuje wniosek wraz z informacj'lc 
o nierozpatrzeniu wniosku do wlasciwych kom6rek organizacyjnych w celu zamieszczenia 
w BIP i na stronie intemetowej. 



§ 9. 1. Jesli wniosek, 0 kt6rym mowa w § 7, spelnia wymogi formalne okreslone 
w Regulaminie, Biuro ds. Partycypacji Spolecznej przekazuje go do wlasciwego 
przedmiotowo realizatora konsultacji. 

2. Po rozpatrzeniu wniosku realizator konsultacji: 
1) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podejmuje czynnosci, 0 kt6rych mowa 

w§ 6; 
2) przygotowuje projekt odpowiedzi Prezydenta do wnioskodawcy zawieraj'lc'l uzasadnienie 

sposobu rozpatrzenia wniosku, wysyla podpisan'l odpowiedz Prezydenta do 
wnioskodawcy, a takze powiadamia 0 sposobie rozpatrzenia wniosku Biuro 
ds. Partycypacji Spolecznej; 

3) przekazuje wniosek oraz odpowiedz Prezydenta do wlasciwych kom6rek organizacyjnych 
w celu zamieszczenia w BIP i na stronie intemetowej. 

Rozdzial4 
Prowadzenie konsultacji 

§ 10. 1. Realizator konsultacji odpowiada w szczeg6lnosci za: 
1) okreslenie podstaw prawnych konsultacji; 
2) podejmowanie dzialan techniczno-organizacyjnych maj'lcych zapewnie wlasciwe 

warunki przeprowadzania konsultacj i; 
3) przygotowanie materia16w merytorycznych potrzebnych do przeprowadzenia akcji 

informacyjnej; 
4) przeprowadzanie konsultacji w terminie i formach okreslonych w zarz'ldzeniu 

alba ogloszeniu Prezydenta dotycz'lcym przeprowadzenia konsultacji oraz 
dokumentowanie dzialan prowadzonych w trakcie konsultacji, w tym przyjmowanie 
i gromadzenie materia16w uzyskanych w trakcie konsultacji; 

5) przygotowanie projektu raportu z konsultacji zawieraj'lcego co najmniej: 
a) opis przebiegu i form konsultacji, wskazanie materia16w uzyskanych w konsultacjach 

uwzgl~dnionych jako podstawa wynik6w i nieuwzgl~dnionych wraz z uzasadnieniem, 
wyniki konsultacji uwzgl~dniaj'lce m.in. protokoly ze spotkaiJ., rezultaty warsztat6w, 
wykazy opinii i propozycji, analiz~ uzyskanych informacji oraz podsumowanie, 

b) w przypadku opinii i propozycji, ich zestawienie wraz ze stanowiskiem Prezydenta do 
wszystkich kategorii propozycji zawartych w zestawieniu, albo, 
w przypadku procedury uproszczonej, stanowisko Prezydenta alba osoby przez niego 
upowaznionej do wszystkich kategorii uzyskanych propozycji. 

2. Dzialania, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1-4, mog'l bye wykonane przez 
wyspecjalizowane podmioty, 0 kt6rych mowa w § 12 Regulaminu. 

3. Po akceptacji raportu z konsultacji przez Prezydenta, a w przypadku konsultacji 
uproszczonych przez Prezydenta alba osob~ przez niego upowaZnionq, realizator konsultacji: 
1) przygotowuje niezwlocznie projekt pisma Prezydenta przekazuj'lcego raport z konsultacji 

Przewodnicz'lcemu Rady Miejskiej w Lodzi, a po podpisaniu pi sma przez Prezydenta 
przekazuje je niezwlocznie do Biura Rady Miejskiej w Departamencie Prezydenta 
Urz~du; 

2) przekazuje raport z konsultacji do wlasciwych kom6rek organizacyjnych w celu 
zamieszczenia w BIP i na stronie intemetowej. 

§ 11. Akcj~ informacyjn'l dotycz'lC'l konsultacji prowadzi realizator konsultacji albo 
podmiot, kt6remu realizator powierzyl przeprowadzenie konsultacji. 

§ 12. 1. Na czas prowadzenia konsultacji uruchamiane jest na stronie intemetowej 
forum dyskusyjne funkcjonuj'lce w oparciu 0 regulamin, zatwierdzony przez Prezydenta. 

2. Moderatorami forum, 0 kt6rym mowa w ust. 1, s'l pracownicy Oddzialu 
ds. Konsultacji Spolecznych w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej, a merytorycznie wspieraj'l 



ich Koordynatorzy ds. Konsultacji Spolecznych. 
3. Koordynatorzy ds. Konsultacji Spolecznych przygotowuj", i przekazuj", do Biura 

ds. Partycypacji Spolecznej odpowiedzi i wyjasnienia odnosnie do kwestii poruszanych 
w postach publikowanych na forum dyskusyjnym, 0 ktorym mowa w ust. 1. 

§ 13. Realizator konsultacji prowadzi monitoring procesu wdraZania ustalen 
z konsultacji. 


