
ZARZ1\DZENIE Nr 305~ NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia If it sf ~L I') ~ 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotycz~cych 
projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie wprowadzenia 
Zasad i trybu prowadzenia konsultacji spolecznych w miescie Lodzi. 

N a podstawie art. 30 ust. 1 i 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), § 7 ust. 2, § 9 i § 13 ust. 7 
Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowi~cego zal~cznik do obwieszczenia Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego 
Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowi~cego zal~cznik do uchwaly Nr LXIVI1357113 
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 nast~puje: 

§ 1. 1. Zarz~dzam przeprowadzenie z mieszkancami Miasta Lodzi konsultacji 
spolecznych, zwanych dalej konsultacjami, w terminie okreslonym w ogloszeniu w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji, kt6re stanowi zal~cznik Nr 1 do niniejszego zarz~dzenia. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie 
wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji spolecznych w miescie Lodzi, 
stanowietcej zaletcznik Nr 2 do niniejszego zarzetdzenia. 

3. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkanc6w miasta Lodzi 
dotycz~cych proj ektu uchwaly, kt6re umozliwi~ okreslenie zasad i trybu prowadzenia 
konsultacji spolecznych w miescie Lodzi. 

§ 2. Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Polityki Spolecznej Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 3. N adz6r nad wykonaniem zarz~dzenia powlerzam Dyrektorowi Departamentu 
Polityki Spolecznej Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarzetdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



OGLOSZENIE 

Zahtcznik Nr 1 
do zarzctdzenia Nr 3QSQ, IVIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 44 S1~GL()r~ 2020 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza przeprowadzenie konsultacji spolecznych dotycz~cych 

projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu 
prowadzenia konsultacji spolecznych w miescie Lodzi. 

§ 1. 1. Oglaszam przeprowadzenie w terminie od 22 stycznia 2020 r. do 5 lute go 2020 r. 
konsultacji spolecznych z mieszkancami miasta Lodzi, kt6rych przedmiotem jest projekt 
uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia 
konsultacji spolecznych w miescie Lodzi, stanowictcy zalctcznik Nr 2 do zarzctdzenia. 

2. Celem konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi, 0 kt6rej mowa w ust. 1 
jest zebranie propozycji i opinii mieszkanc6w miasta Lodzi dotyczctcych projektu uchwaly, 
kt6re umozliwict okreslenie zasad i trybu prowadzenia konsultacji spolecznych w miescie 
Lodzi. 

§ 2. 1. Formularze konsultacyjne wraz z projektem uchwaly, 0 kt6rej mowa w § 1 ust. 1 
b~dct dost~pne od dnia 14 stycznia 2020 r.: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi (htlp:llbip.uml.lodz.pl); 
2) na stronie internetowej Urz~du Miasta Lodzi (www.lodz.pl); 
3) w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej Urz~du 

Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 115, lewa oficyna, sekretariat, II pi~tro. 
2. Informacje, 0 kt6rych mowa w ust. 1 b~dctr6wniez: 

1) dost~pne na tablicach ogloszen Urz~du Miasta Lodzi; 
2) rozeslane do jednostek pomocniczych Miasta Lodzi - rad osiedli. 

§ 3. Konsultacje spoleczne dotyczctce projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi 
w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji spolecznych w miescie Lodzi 
zostanct przeprowadzone w formach: 
1) otwartego spotkania z mieszkancami z mozliwoscict skladania propozycji i opinii 

do protokolu, kt6re odb~dzie si~ 30 stycznia 2020 r. w godz. od 17:00 do 19:00 w Duzej 
Sali Obrad Rady Miejskiej w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104; 

2) zebrania propozycji i opinii na pismie, w tym drogct elektronicznct, na formularzu 
konsultacyjnym stanowictcym zalctcznik Nr do niniejszego ogloszenia. 

§ 4. Zakres negocjowalny konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi 
w sprawie okreslenia wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji spolecznych 
w miescie Lodzi jest ograniczony do zapis6w projektu uchwaly. 

§ 5. Wypelnione formularze konsultacyjne nalezy przekazac: 
1) drogct elektronicznct na adres: sekretariat. bps@uml.lodz.pl; 
2) drogct korespondencyjnct na adres: Biuro ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie 

Polityki Spolecznej Urz~du MiastaLodzi, ul. Piotrkowska 115, 90-430 L6dz; 
3) bezposrednio w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie 

Polityki Spolecznej Urz~du Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 115, II pi~tro lub w kancelarii 



glownej Urz~du Miasta Lodzi w Oddziale ds. Infonnacyjno-Kancelaryjnej Obsrugi 
Mieszkancow w Wydziale Zarz'tdzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie 
Polityki Spolecznej Urz~du Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 104; 

4) w trakcie otwartego spotkania z mieszkancami, 0 ktorym mowa w § 3 pkt 1. 

§ 6. Nie b~d'trozpatrywane propozycje i opinie: 
1) przekazane w innej fonnie niz na formularzu konsultacyjnym (za wyj'ttkiem propozycji 

i opinii zgloszonych podczas spotkania z mieszkancami); 
2) zlozone na fonnularzu konsultacyjnym z dat't wplywu przed 22 stycznia 2020 r. 

alba po 5 lute go 2020 r. 

§ 7. W czasie trwania konsultacji czynne b~dzie intemetowe forum dyskusyjne 
pod adresem http://forum.samorzad.lodz.pl. 



UCHWALANR 

Zahtcznik N r 2 
do zarzctdzenia Nr 305,t /VIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A'-f sl 'jetf) l~ 2020 r. 

DrukNr 
Projekt z dnia 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z dnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji spolecznych 
w miescie Lodzi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwictzku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorzctdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), Rada 
Miej ska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Wprowadza si~ Zasady i tryb prowadzenia konsultacji spolecznych w miescie 
Lodzi, stanowictce zalctcznik do niniej szej uchwaly. 

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

§ 3. Do konsultacji spolecznych rozpocz~tych przed wejsciem w zycie niniejszej 
uchwaly majct zastosowanie przepisy dotychczasowe. 

§ 4. Tracctmoc uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi: 
1) Nr XXXVIII/695112 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Konsultacji Spolecznych (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1786); 
2) Nr XL/791112 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omylki 

pisarskiej w uchwale Nr XXXVIII/695/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Spolecznych (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 1811); 

3) LXIVI1357113 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego 
Regulaminu Konsultacji Spolecznych (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3478). 

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Proj ektodawcctj est 
Prezydent Miasta Lodzi 

Przewodnicz~cy 

Rady Miejskiej w Lodzi 

Marcin GOLASZEWSKI 



Zahtcznik 
do uchwaly Nr 
Rady Miej skiej w Lodzi 
z dnia 2020 r. 

Zasady i tryb prowadzenia konsultacji spolecznych w miescie Lodzi 

Rozdziall 
Cele i zasady ogolne konsultacji spolecznych 

§ 1. 1. Konsultacje spoleczne z mieszkancami miasta Lodzi, zwane dalej konsultacjami 
to otwarty proces dialogu wladz z mieszkancami, maj'tcy na celu podj~cie przez wladze 
optymalnych decyzji w sprawach publicznych maj'tcych wplyw najakose zycia mieszkanc6w. 

2. Celem konsultacji spolecznych jest ksztahowanie poczucia odpowiedzialnosci 
za miasto, polepszanie jakosci wsp61pracy organ6w miasta Lodzi z mieszkancami 
oraz wzmacnianie i rozwijanie idei wsp6lnoty samorz'l.dowej miasta Lodzi. 

§ 2. Konsultacje prowadzone w miescie Lodzi opieraj't si~ na nast~puj'tcych zasadach: 
1) dialogu i partnerstwa: konsultacje prowadzone Set w duchu dialogu obywatelskiego; strony 

sluchaj't si~ nawzajem, rozwazaj'tc argumenty i wykazuj'tc wol~ zrozumienia odmiennych 
racji; uczestnicy Set dla siebie r6wnorz~dnymi partnerami dialogu, a wynik konsultacji jest 
zawsze brany pod uwag~, nie jest jednak wi'tz'tcy dla organ6w i jednostek miasta Lodzi; 

2) powszechnosci: kazdy zainteresowany tematem powinien m6c dowiedziee si~ 

o planowanych i prowadzonych konsultacjach i wyrazie w nich sw6j pogl'td; udzial 
w konsultacjach jest dost~pny dla wszystkich mieszkanc6w miasta Lodzi, a wynik 
konsultacji jest wazny niezaleznie od liczby os6b w nich uczestnicz'tcych; Prezydent Miasta 
Lodzi za posrednictwem kom6rki organizacyjnej Urz~du Miasta Lodzi lub miejskiej 
jednostki organizacyjnej, doklada wszelkich staran do skutecznego dotarcia do wszystkich 
potencjalnie zainteresowanych tematem konsultacji poprzez odpowiednie formy 
informowania i prowadzenia konsultacji oraz przestrzeganie niniejszych Zasad i trybu 
prowadzenia konsultacji spolecznych w miescie Lodzi, zwanych dalej Zasadami i trybem; 

3) przejrzystosci i prostoty: informacje 0 celu, regulach, przebiegu i wyniku konsultacji 
musz't bye rzetelne, kompletne i powszechnie dost~pne; jasne musi bye, kto reprezentuje, 
jaki pogl'td; przejrzystosci sprzyja prostota i dopasowanie do sytuacji uzywanych form, 
materia16w i j~zyka komunikacji w czasie konsultacji; 

4) koordynacji: Prezydent Miasta Lodzi jest odpowiedzialny za organizacj~ konsultacji 
i mozliwose wdrozenia ich wynik6w przez miasto L6dz; 

5) przewidywalnosci: konsultacje powinny bye prowadzone na mozliwie jak 
najwczesniejszym etapie tworzenia projekt6w, polityk publicznych lub planowania 
inwestycji tak, zeby zapewnie jak najlepsze wykorzystanie opinii mieszkanc6w; powinny 
bye prowadzone w zaplanowany spos6b i w oparciu 0 czytelne reguly; r6zne procesy 
konsultacyjne po winny bye ze sob't skoordynowane tak, zeby ulatwiae w nich udzial 
mieszkancom; prowadzone przez miasto L6dz konsultacje bior't r6wniez pod uwag~ 
kalendarz najwazniejszych wydarzen w zyciu miasta Lodzi i inne narz~dzia oraz inicjatywy 
opieraj'tce si~ na aktywnosci obywatelskiej mieszkanc6w miasta Lodzi; 

6) poszanowania interesu publicznego: choe poszczeg6lni uczestnicy konsultacji maj'tprawo 
przedstawiae sw6j partykulamy interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku 
przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentowae interes publiczny i dobro og61ne. 



§ 3. Przeprowadzanie konsultacji wymaga okreslenia: 
1) przedmiotu konsultacji; 
2) czasu trwania konsultacji okreslonego poprzez: dat~ rozpocz~cia i zakonczenia konsultacji, 

przy czym czas trwania konsultacji nie moze bye kr6tszy niz 14 dni; 
3) grup interesariuszy, kt6rych uczestnictwo w konsultacjach jest szczeg6lnie poz'\:.danie z 

punktu widzenia tematyki konsultacji i interesu publicznego; 
4) form w j akich zostan'\:. przeprowadzone konsultacj e; 
5) kom6rki organizacyjnej Urz~du Miasta Lodzi lub miejskiej jednostki organizacyjnej 

odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji; 
6) miejsca i czasu, w kt6rych dost~pne b~d'\:. informacje merytoryczne dotycz'\:.ce przedmiotu 

konsul tacj i. 

Rozdzial2 
Zakres konsultacji spolecznych 

§ 4. Konsultacje przeprowadza si~: 
1) w sprawach okreslonych ustawami; 
2) w sprawach waznych dla miasta Lodzi i jego mieszkanc6w. 

§ 5. W przypadku, w kt6rym konsu1tacje inicjowane s'\:. wymogiem ustawowym, zaleca 
si~ stosowanie niniejszych Zasad i trybu w zakresie, w kt6rym jego zapisy nie s'\:. sprzeczne 
z zapisami ustawowymi. 

Rozdzial3 
Harmonogram konsultacji spolecznych w miescie Lodzi 

§ 6. Do konca roku kalendarzowego Prezydent Miasta Lodzi sporz'\:.dza i podaje 
do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na stronie intemetowej www.lodz.pl 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi Harmonogram konsultacji 
spolecznych w miescie Lodzi na kolejny rok kalendarzowy. 

§ 7. Konsultacje, 0 przeprowadzeniu kt6rych zdecydowano w ci'lliu roku 
kalendarzowego, s'\:. wprowadzane na biez'\:.co do Harmonogramu konsultacji spolecznych 
w miescie Lodzi. 

Rozdzial4 
Inicjowanie konsultacji spolecznych w miescie Lodzi 

§ 8. Konsultacje mog'\:. bye prowadzone z inicjatywy wlasnej Prezydenta Miasta Lodzi, 
w tym w wyniku wymogu ustawowego, lub na podstawie Wniosku 0 przeprowadzenie 
konsultacji, zwanego dalej Wnioskiem, skierowanego do Prezydenta Miasta Lodzi przez: 
1) mieszkancalmieszkanc6w miasta Lodzi z poparciem co najmniej 300 mieszkanc6w miasta 

Lodzi; 
2) Przewodnicz'\:.cego Rady Miejskiej w Lodzi; 
3) rad~ osiedla; 
4) grup~ co najmniej pi~ciu radnych Rady Miejskiej w Lodzi; 
5) Miejsk'\:. Rad~ Senior6w; 
6) Mlodziezow'\:. Rad~ Miej sk'\:. w Lodzi; 
7) co najmniej pi~e organizacji pozarz'\:.dowych lub podmiot6w, 0 kt6rych mowa 

wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). 



§ 9. Przed zlozeniem Wniosku ich inicjatorzy maj,\: mozliwos6 uzyskania od Prezydenta 
Miasta Lodzi poprzez wskazan,\:przez niego kom6rk~ organizacyjn,\: Urz~du Miasta Lodzi lub 
miejsk,\: jednostk~ organizacyjn,\: biez,\:cej informacji 0 planach konsultacyjnych innych 
niz te obj~te Harmonogramem konsultacji spolecznych w miescie Lodzi, a mog,\:cych 
dotyczy6 wnoszonej Wnioskiem sprawy, informacji 0 mozliwosci zalatwienia swojej sprawy 
winny spos6b niz poprzez zlozenie Wniosku oraz pomocy w uzupelnieniu Wniosku. 

§ 10. 1. Wniosek powinien zawiera6: 
1) adresy korespondencyjne, numery telefon6w i/lub adresy e-mailowe 

do inicjatoralinicjatorow konsultacji; 
2) proponowany przedmiot konsultacji; 
3) proponowany termin przeprowadzenia konsultacji; 
4) proponowane formy konsultacji; 
5) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji; 
6) podpis/y inicjatoralinicjator6w konsultacji, 0 kt6rych mowa w § 8. 

2. W przypadku Wniosku, 0 kt6rym mowa w § 8 pkt 1, nalezy do niego dol,\:czy6 
czytelnie przygotowan,\: list~ co najmniej 300 os6b popieraj,\:cych inicjatyw~ zawieraj,\:c,\:: 
1) imiona i nazwiska; 
2) nazwy miejscowosci zamieszkania; 
3) podpisy os6b popieraj,\:cych Wniosek. 

3. W przypadku Wniosku, 0 kt6rym mowa w § 8 pkt 7, nalezy do niego dol,\:czy6 
czytelnie przygotowan,\: list~ organizacji lub podmiot6w wyst~puj,\:cych z inicjatyw,\: 
zaWleraJ ,\:c,\:: 
1) nazwy organizacji lub podmiot6w oraz ich numery w Krajowym Rejestrze S,\:dowym; 
2) adresy siedzib organizacji lub podmiotow; 
3) adresy korespondencyjne, numery te1efon6w i/lub adresy e-mailowe inicjator6w 

konsultacji; 
4) podpisy os6b upowaznionych do reprezentowania organizacji lub podmiot6w. 

§ 11. 1. W przypadku, gdy Wniosek zawiera bl~dy formalne, Prezydent Miasta Lodzi 
pisemnie informuje 0 tym inicjatoralinicjator6w konsultacji i wzywa do poprawienia bl~d6w 
w terminie 7 dni. 

2. Jezeli inicjator/inicjatorzy konsultacji w wyznaczonym terminie nie poprawi/,\: 
bl~d6w formalnych, 0 kt6rych mowa w ust. 1, Wniosek pozostawia si~ bez rozpoznania. 

§ 12. Wniosek wolny od bl~d6w formalnych zostaje, nie p6zniej niz w terminie 7 dni 
od daty jego wplywu, podany do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie na stronie 
intemetowej www.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 13. 1. Prezydent Miasta Lodzi informuj e inicj atoralinicj ator6w konsultacj i 
o uwzgl~dnieniu lub nieuwzgl~dnieniu Wniosku na pismie z podaniem uzasadnienia 
w terminie 30 dni od zlozenia poprawnego formalnie Wniosku. 

2. W przypadku uwzgl~dnienia Wniosku, Prezydent Miasta Lodzi informuje r6wniez 
o terminie przeprowadzenia konsultacji. 

3. Prezydent Miasta Lodzi podaje uzasadnienie, 0 kt6rym mowa w ust. 1, 
do wiadomosci publicznej poprzez zamieszczenie go na stronie intemetowej www.lodz.pl 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi. 



§ 14. Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnia Wniosku, jezeli odbyly si~ juz wazne 
konsultacje spoleczne we wskazanym przedmiocie, chyba ze wystcwi1y istotne okolicznosci 
uzasadniaj'lce rozpatrzenie Wniosku i ponowne przeprowadzenie konsultacji. 

Rozdzial5 
Tryb prowadzenia konsultacji spolecznych w miescie Lodzi 

§ 15. Decyzj~ 0 przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Prezydent Miasta Lodzi 
w drodze zarz'ldzenia. 

§ 16. W przypadku konsultacji zainicjowanych Wnioskiem, 0 kt6rym mowa w § 8, 
Prezydent Miasta Lodzi okresla dob6r form konsultacji bior'lc pod uwag~ formy 
zaproponowane przez inicj atoraJinicj atorow konsultacj i. 

§ 17. 1. Zarz'ldzenie 0 przeprowadzeniu konsultacji podaje si~ do publicznej 
wiadomosci w terminie co najmniej 7 dni przed rozpocz~ciem konsultacji poprzez jego 
zamieszczenie na stronie intemetowej www.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urz~du Miasta Lodzi. 

2. Wraz z publikacj'l zarz'ldzenia podawane S'l do wiadomosci publicznej niezb~dne 
materialy informacyjne dotycz'lce przedmiotu konsultacji. 

§ 18. Prowadz'lca konsultacje komorka organizacyjna Urz~du Miasta Lodzi lub miejska 
jednostka organizacyjna doklada wszelkich staran do zapewnienia jak najszerszego dost~pu 
do informacji 0 przedmiocie konsultacji poprzez dost~pne kanaly komunikacji 
ze spolecznosci'llokaln'l. 

§ 19. Kom6rka organizacyjna Urz~du Miasta Lodzi lub miejskajednostka organizacyjna 
odpowiedzialna za organizacj~ konsultacji, zobowi'lZana jest do zapewnienia wlasciwych 
warunkow ich prowadzenia, w zaleZnosci od formy w jakiej zostaly zaplanowane, 
do zapewnienia pomieszczen, pelnego i latwego dost~pu do dokumentow i informacji 
obj~tych konsultacjami oraz bezstronnego sposobu prowadzenia spotkan i dyskusji w trakcie 
konsultacji. 

§ 20. W konsultacjach, 0 ile zachodzi taka potrzeba, mozliwy jest udzial ekspert6w 
zewn~trznych. Maj'l oni rol~ doradcz'l dla uczestnikow konsultacji. 

§ 21. Konsultacje mog'l bye prowadzone przez podmioty zewn~trzne. 

§ 22. 1. Konsultacje prowadzone S'l w minimum dw6ch formach, z zastrzezeniem § 23, 
przy czym obowi'lzkowo w minimumjednej z form okreslonych w pkt 1 i 2: 
1) co najmnleJ jednego protokolowanego publicznego spotkania konsultacyjnego 

z mieszkancami umozliwiaj'lcego wymian~ propozycji i opinii; 
2) co najmniej jednego warsztatu dla mieszkanc6w umozliwiaj'lcego zdobycie wiedzy na 

temat konsultowanego przedsi~wzi~cia i sformulowania przez uczestnik6w rozwi'lzania 
poddanego rozwazaniu; 

3) dyzuru konsultacyjnego w miejskich przestrzeniach publicznych; 
4) zbierania propozycji i opinii na pismie, w tym drog'l elektronicznct; 
5) innych form zapewniaj'lcych mozliwose przekazania i wymian~ propozycji i opinii, jezeli 

wynika to z odr~bnych przepis6w prawa. 
2. W przypadku organizacji konsultacji mog'l bye przetwarzane dane osobowe takie jak: 

imi~ i nazwisko, podpis, adres poczty elektronicznej, nazwa miej scowosci zamieszkania. 



§ 23. Prezydenta Miasta Lodzi wybiera formy konsultacji bior'tc pod uwag~ 

interesariuszy i adresatow konsultacji, koszty prowadzenia konsultacji i wag~ przedmiotu 
konsultacji w kontekscie interesu publicznego. 

Rozdzial6 
Wyniki konsultacji spolecznych 

§ 24. Po zakonczeniu konsultacji - w terminie nie pozniejszym niz 60 dni - komorka 
organizacyjna Urz~du Miasta Lodzi lub miejska jednostka organizacyjna prowadz'tca 
konsultacje zamieszcza wyniki konsultacji na stronie intemetowej www.lodz.pl 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 25. Wyniki konsultacji, 0 ktorych mowa w § 24, powlnny zawierae 
co naJmnleJ: 
1) informacj~ 0 komorce merytorycznej Urz~du Miasta Lodzi lub miejskiej jednostce 

organizacyjnej przeprowadzaj'tcej konsultacje; 
2) informacje 0 przebiegu konsultacji; 
3) informacje 0 zebranych propozycjach i opiniach mieszkancow; 
4) stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi do zebranych propOZYCJI, przy czym 

nie wyklucza si~ opracowan zbiorczych. 

Rozdzial7 
Postanowienia koncowe 

§ 26. Konsultacje s't wazne bez wzgl~du na liczb~ uczestnicz'tcych w nich osob. 

§ 27. Wynik konsultacji nie jest wi'tz'tcy dla organow samorz'tdowych podejmuj<:tcych 
rozstrzygni~cie w sprawie obj~tej konsultacjami, powinien jednak bye brany pod uwag~ przy 
podejmowaniu decyzji. 

§ 28. Prezydent Miasta Lodzi prowadzi ewaluacj~ procesu konsultacji w celu dalszego 
doskonalenia zasad i regul dialogu z mieszkancami. 



Zahtcznik 
do Ogloszenia 
Prezydenta Miasta Lodzi 

Formularz konsultacyjny 
projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie wprowadzenia 
Zasad i trybu prowadzenia konsultacji spolecznych w miescie Lodzi. 

1. Jakie uwagi wnosi PaniPani do proponowanych przepis6w pro.jektu uchwaly: 
Proponowane 

Propozycja zmiany 
brzmienie przepisu w 

Lp. 
projekcie uchwaly 

proponowanego brzmienia U zasadnienie 

(paragraf, ust~p, punkt) 
przepisu 

1. 

2. 

3. I 

2. lone propozycje i opinie dotycz~ce projektu uchwaly: 

Panstwa uwagi sq dla nas bardzo cenne. 
Dzif~kujemy za udzial w konsultacjach, zaangazowanie oraz poswi~cony czas. 


