
ZARZI\DZENIE Nr%59 NIl/I 8 
PREZYDE TA MIASTA LODZI 
z dnia 31 pazdziernika 2018 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotyczqcych 
projcktu dokumentu "Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalncj w Lodzi". 

Na podstawie art. 5a ust. I, art. 30 ust. I i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 ll1arca 1990 r. 
o sall10rzqdzie gll1innym (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), § 7 ust. 2 oraz 
§ 9 Reglllall1inu Konsultacji Spolecznych, stanowi'l.cego zalqcznik do obwieszczenia Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 20 13 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego 
Reglllall1inu Konsultacji Spolecznych, stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr LXIVII357113 
Rady Miejsk iej w Lodzi z dnia 12 czerwca 20 13 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego 
Regulall1inu Konsllitacji Spolecznych (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 3478) 

zarLqdzam, co nast~puje: 

§ I . I. Zarz'l.dzam przeprowadzenie, w okresie od dnia 15 li stopada 2018 r. 
do dnia 22 Ii stopada 2018 r. do godz. 16.00, konsllltacji spotecznych z ll1ieszkaricami Miasta 
Lodzi. dotyczqcych projektu dokumentu " Program wsparcia i rozwoju edukacj i kulturalnej 
w Lodzi". zwanych dalej konsultacjami. 

2. Przedll1iotem konsultacji jest projekt dokumentu "Program wsparcia i rozwojll 
ed llkacji kllltllralnej w Lodzi". 

3. Konsultacje ll1ajq na celu zebranie propozycji i opinii dotyczqcych projektu, 0 ktorYlll 
lllowa w ust. I. 

4. Projekt dokumentu "Program wsparcia i rozwoju edukacji ku lturalnej w Lodzi ·· 
dost\! llIlY b\!dzie od dnia 31 paidziemika 20 18 r.: 
I) w Biuletynie Informacj i Publicznej Urz\!du Miasta Lodzi pod adresem internetoWYlll 

hup:/ fbi p.uml .lodz.pV; 
2) na stronie internetowej Urz\!du Miasta Lodzi pod adresem w\¥w.uml.lodz.pl; 
3) w sekretariacie Wydzialu Kultury w Oepartamencie Partycypacji Spolecznej Kultury 

Urz\!du Miasta Lodzi , ul. Piotrkowska 102, pok. 2. 
5. Konsultacje maj 'l. zasi\!g ogolnomiejski. 

§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, ktorego tresc stanowi zal'l.cznik 
Nr I do niniejszego zarzqdzenia, b\!dzie zamieszczone w Biuletyn ie Informacji Publicznej 
Urz\!du Miasta Lodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.plf, na stronie 
internetowej Urz\!du Miasta Lodzi pod adresem www.uml.lodz.pl ina tablicach ogloszen 
Urz\!du Miasta Lodzi, nie p6Zniej niz w dniu 31 paidziernika 2018 r. 

§ 3. Konsultacje prowadzone b\!dq w formie: 
I) otwartego spotkania dla mieszkancow Miasta Lodzi z mozliwosciq skladan ia propozycj i 

i opinii na temat konsultowanego projektu dokumentu "Programu wsparcia i rozwoj u 
edukacj i kulturalnej w Lodzi", ktore odb\!dzie si\! w dniu 20 listopada 2018 r. w budynku 
Urz\!du Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 104, w Malej Sali Obrad w godz. 15.00 - 17.00; 

2) przyjmowania propozycji i opinii w formie formularza konsultacyjnego, stanowiqcego 
za l'l.cznik N r 2 do zarz'l.dzenia ktory b\!dzie dost\!pny: 



a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urz«du Miasta Lodzi pod adresem internetowym 
http://bip.uml .lodz.pll, 

b) na stronie internetowej Urz«du Miasta Lodzi pod ad resem www.uml.lodz. pl . 
c) w sekretariacie Wydzialu Kultury w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury 

Urz«du Miasta Lodzi , L6dz, ul. Piotrkowska 102, pok. 2, 
d) podczas otwartego spotkania dla mieszkailc6w Miasta Lodzi, 0 kt6rym mowa w ust. I. 

§ 4. W okresie od rozpocz«cia do zakonczenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne 
pod adreselll internetowym http://www.forum.samorzad.lodz.pl. 

§ 5. I. W celu przeprowadzenia konsultacji, 0 kt6rych mowa w § I, powol uj « Miej ski 
Zesp61 ds. Konsultacji , zwany dalej Zespolelll, w skladzie: 

I) Przewodniczqcy 

2 - 6) Czlonkowie: 

Dyrektor Wydzialu Kultury w Departamencie Partycypacji 
Spolecznej i Kultury Urz«du Miasta Lodzi; 

- Dyrektor Biura ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz«du 
Miasta Lodzi; 
Dyrektor Biura Strategi i Miasta w Departalllencie 
Architektu ry i Rozwoju Urz"du Miasta Lodzi; 
dw6ch pracownik6w Wydzialu Kultury w Departamencie 
Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz«du Miasta Lodzi ; 
pracownik Oddzialu ds. Konsultacji Spolecznych 
w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie 
Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz«du Miasta Lodzi. 

2. W przypadku braku mozliwosci uczestniczenia w pracach Zespolu 
przewodniczqcego lub czlonka Zespotu, zast"puj'l ieh wskazane przez nieh osoby. 

§ 6. Tryb pracy Zespolu, 0 kt6rym mowa w § 5, okresla regulamin stanowiqcy zalqczni k 
Nr 3 do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 7. Obslug« organizacyj no-teehniezn'l Zespotu zapewnia Wydzial Kultury 
w Departamencie Partyeypaeji Spoleeznej i Kultury Urz«du Miasta Lodzi. 

§ 8. Ustalam wz6r raportu z konsliitaej i przeprowadzonyeh na terenie Miasta Lodzi 
slanowi'ley zalqeznik Nr 4 do zarZ'ldzenia. 

§ 9. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu KlIltliry 
w Departameneie Partyeypaeji Spoleeznej i Kliitury Urz«dll Miasta Lodzi. 

§ 10. Nadz6r nad wykonaniem zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu 
Partycypacji Spoleeznej i Kultury Urz«du Miasta Lodzi. 

§ I I. Zarz'ldzenie podaje si« do pllblicznej wiadomosei przez lImieszezenie 
w Bililetynie Informaeji Pliblieznej Urz«dll Miasta Lodzi pod adresem internetowym 
http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie internetowej Urz«du Miasta Lodzi pod adresem 
www.uml.lodz.pl. a takZe wywieszenie na tablicach ogtoszen Urz«dll MiastaLodzi . 



§ 12. ZarZ«dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

PREZYDENT MIASTA 

'-I-~V.~~~ 



OGLOSZE IE 

Zal<\cznik Nr I 
do zarz<\dzenia Nr g6S9 1V1l1l8 
Prezydenta M iasta Lodzi 
z dnia3{ pazdziernika 2018 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza przeprowadzenie konsultacji spolecznych dotyCZllcych projektu 

dokumentu "Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Lodzi". 

Konsliltacje spoleczne maj<\ zasic::g og61nomiejski i prowadzone b«d<\ w okresie od dnia 
15 li stopada 20 18 r. do dnia 22 li stopada 2018 r. do godz. 16.00, w formie: 

I) otwartego spotkania dla mieszkanc6w Miasta Lodzi z mozl iwosci<\ skladania propozycji 
i opinii na temat konsultowanego projektu dokumentu "Programu wsparcia i rozwoju edukacji 
kulturalnej w Lodzi", kt6re odbc::dzie si« w dniu 20 listopada 2018 r. w budynku Urz«du Miasta 
Lodzi. ul. Piotrkowska 104. w Malej Sali Obrad w godz. 15.00 - 17.00;; 

~) prz)jmowania propozycji i opinii w fornl ie formularza konsultacyjnego. kt6ry b«dzie dost«pn): 
a) \\" Biulelyn ie Informacji Publicznej Urz«du Miasta Lodzi pod adresem internetowym 

hllp:! fbi p. uml .lodz.pll, 
b) na stronie internetowej Urz«du Miasta ·Lodzi pod adresem www.uml.lodz.pl . 
c) w sekretariacie Wydzialu Kultury w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury 

Urz«du Miasta Lodzi, L6dz, ul. Piotrkowska 102, pok. 2, 
d) podczas olwartego spotkania dla mieszkanc6w Miasta Lodzi , 0 kt6rym mowa w ust. I. 

Projekt dokumentu .,Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Lodzi" udost«pniony 
b"dzie: 

a) w Biuletynie Informacj i Publicznej Urz«du Miasta Lodzi pod adresem internetowym 
hllp:flbip. uml.lodz.pll, 

b) na stronie internetowej Urz«du Miasta Lodzi , 
c) w sekretariacie Wydzialu Kultury w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kullury 

Urz«du Miasta Lodzi znajduj <\cego si" w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 102, pok. 2. 

Wypelnione fo rlllularze konsultacyjne lllozna przekazac: 
a) do sekretariatu Wydzialu Kultury w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury 

L1rz«du Miasta Lodzi znajduj<\cego si" w Lodzi przy ul. Piotrkowsk iej 102. pok . 2, 
b) drog'l elektroniczn<\ na adres kultura@uml.lodz.pl , 
c) drog<\ korespondencyjn<\ na adres: Urz<\d Miasta Lodzi. Depar1alllencie Pat1ycypacji 

Spolecznej i Kultury, Wydzial Kultury, ul. Piotrkowska 102, 90- 926 L6dz. 

lIwaga : 
Zakres negocjowalny konsu ltacj i jest ograniczony do zagadnien okreslonych w projekcie 
doklllllenlU .. Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Lodzi" oraz mozliwych do 
rcali zacji. 

Ze wzgl"du na potrzeb" odpowiedniego przygotowania sa li do spotkania, kt6re odb«dzie si" w dniu 
20 li stopada 20 18 r. w blldynku Urz«du Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 104, w Malej Sali Obrad 
w godz. , w godz. 15.00 - 17.00, prosimy 0 zgloszenie uczestnictwa do dnia 18 li stopada 20 18 r. 
do godz.14.00, poprzez przekazanje wiadomosci mailem na adres: kultura@uml.lodz.pl 



lub tcicfonicznie pod numer telefonu: (42) 638-43-73. 

Pro pozycje i opinie: 
przekazane w innej form ie ni z na form ularzu konsultacyjnym (za wyjlttkiem propozycji 
i opinii zgloszonych podczas spotkania), oraz zlozone na formlil arzu konsultacji spolecznych. 
z datlt wplywu przed dniem 15 li stopada 20 18 r. albo po godz. 16.00 w dni ll 22 listopada 20 18 r. 
nie byd!t uwzglydnione. 



(m icj scowosc. data) 

ZallJ.czn ik r 2 
do zarzlJ.dzenia Nr96S9 N II118 
Prezydenta Miasta Lodzi 
Z dnia 51 pazdziernika 2018 r. 

Formularz konsultacyjny 

zglaszan ia propozycji i opinii do projektu dokumentu 
" Program wsparcia i rozwoju edukacj i kulturalnej w Lodzi". 

Wprowadzenie 

Elementem wdrazanej przez Miasto Strategii Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+ slJ. polityki 
sektorowe. wyznaczajlJ.ce kierunki rozwoju okrdlonego obszarll aktywnosci Miasta, w tylll 
dotycz'lce obszaru kultury. Zgodnie z przyjt<tymi eelami strategieznymi " Polityki Rozwoju KlIltliry 
2020+ dla Miasta Lodzi" planowane jest wdra:i:anie programow operacyjnych realizuj 'lcych te cele . 
.lcdnym z tych programow jest "Program wsparcia i rozwoju edukaeji kliituralnej w Lodzi· '. 

Z I ~glasza lIcy propozycJe I 0plOle 

Imif i Nazwisko 

Nazwa instytucji/organizacji 
pozarzl\dowej 

li d res e-mail 

PropoZ)'cje i opinie 

Propozycje i opinie do projektu dokumentu 

Lp. 
.. Program wsparcia i rozwoju edukacji kultur-alnej w t..odzi". 

UZlIsndnienie 
Obecny zapis (strona, ust~p Proponowane brzmienie zapisu 

punk!, pod punk!) 

I. 



2. 

3. 

Opinia 0 projekcie dokumentu " Program wsparci a i rozwoju edukacji kllitllra inej w Lodzi" ; 

a) pozytywna: b) raczej pozytywna; c) trudno powiedziec; d) raczej negatywna; e) negatywna (prosz~ podkreslic 
wlasc iwq odpowiedz) 

Propozycje nowego zapisu wraz z uzasadnieniem 

Propozycje i opinie zgloszone na formularzu konsultacji wypelnionym anonimowo nie b~dll 

rozpatrywane. 

(czyteiny podpis osoby wypelniaj'l.cej fortl1l1iarz) 



Zal'lcznik Nr 3 
do zarz'ldzenia Nr9659 /V illi 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~1 pazdziernika 2018 r. 

Regulamin pracy Zespolu ds. Konsultacji. 

§ I. I. Zesp61 ds. Konsu ltacj i, zwany dalej Zespolem, obradllje na posiedzcniach 
zwolywanych przez przewodnicz'lcego. 

2. W przypadkll nieobecnosci przewodnicz'lcego Zespolu, posiedzenill przewodniczy 
\\"skazany przez przewodnicz'lcego czlonek Zespolu. 

3. Zesp61 podejmuje decyzje w fonnie lIchwal w glosowanill jawnym. zwykl'l wi~kszosci'l 
glos6w. \V obecnosci co najm ni ej polowy jego skladll . 

4. W przypadku r6wnej liczby glos6w "za" i "przeciw" rozstrzyga glos przewodnicz'lcego 
7cspolu. a w przypadku jego nieobecnosci - glos przewodnicz'lcego posiedzenia. 

5. Z pos iedzenia Zespolll sporz'ldza siC( protok61, kt6ry podpisllj e przewodnicZ<tcy Zespoili. 
a \V przypadkll jego nieobecnosci - przewodnicz'lcy posiedzenia. 

§ 2. Do zadali Zespolu nalezy w szczeg6lnosc i: 
I) wsparci e rea li zatora w przeprowadzeniu konsultacji; 
2) analiza i akceptacja projektll raportu z konsliltacji przedlozonego przez rea li zatora konsliltacj i. 

§ 3. Przewodnicz'lcy Zespolu, niezwlocznie po zreali zowaniu zadali, 0 kt6rych 1110wa 
\V § 2. przekazuje projekt raportu z konsliltacji Prezydentowi Miasta Lodzi do zatwierdzenia. 



Zal<\.cznik Nr 4 
do zarZ'tdzenia Nr9659N II/ J 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 31 pazdziernika 2018 r. 

Raport z konsuJtacji spolecznych dotyczl/cych 
projektu dokumentu "Program wsparcia i rozwoju edukac,ji kulturalnej w Lodzi". 

I. Zestawienie propozycji i opinii zgloszonych na formularzu konsultacyjnym, oraz w trakcic 

spotkanill z za intcresowanymi wraz z uzasadnicniem stanowiska Prezydenta Miasta ·todzi 

do wszystkich kategorii zgloszonych propozycji. 

2. Protok61 z otwa rtego spotkania dla mieszkanc6w Miasta Lodzi. 

3, Podsumowanie wynik6w konsultacji. 

-t Stllnowisko Prezydenta Miasta Lodzi do wynik6w konsultacji. 


