ZARZt\DZENIE Nr~594 MIllS
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia
U'pcD-- 2015 r.

'L1

w sprawie wprowadzeoia "Procedury okreslaj~cej zasady i tryb wspolpracy przy
prowadzeniu konsuItacji spolecznych przez komorki organizacyjne U rz~du Miasta
Lodzi i miejskie jednostki organizacyjne" oraz wzoru Regulaminu pracy Miejskiego
Zespolu ds. KonsuItacji.
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 samorzl:!dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r.
poz. 379 i 1072), w zwiCjZku z § 14 pkt 22 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta
Lodzi, stanowil:!cego za1l:!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi,
zmienionego zarz,!dzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318NII12 z dnia 31 maja 2012 r.,
Nr 2526NII12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 2728NII12 z dnia 24 lipca 2012 r.,
Nr 2864NII12 z dnia 23 sierpnia 2012 r., Nr 2917NII12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.,
Nr 3056NI/12 z dnia 26 wrzesnia 2012 r., Nr 3230NII12 z dnia 30 paZdziemika 2012 r.,
Nr 3344NII12 z dnia 22 listopada 2012 r., Nr 3555NII12 z dnia 18 grudnia 2012 r.,
Nr 3595NII12 z dnia 27 grudnia 2012 r., Nr 3633NII13 z dnia 9 stycznia 2013 r.,
Nr 3822NII13 z dnia 251utego 2013 r., Nr 4137NII13 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 4469NII13
z dnia 26 czerwca 2013 r. Nr 4684NI/13 z dnia 25 lipca 2013 r., Nr 4832NII13 z dnia 26
sierpnia 2013 r., Nr 4960NII13 z dnia 17 wrzesnia 2013 r., Nr 5328NII13 z dnia 15 listopada
2013 r., Nr 5530NII13 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 5651NII14 z dnia 24 stycznia 2014 r.,
Nr 5653NII14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr 5886NII14 z dnia 10 marca 2014 r.,
Nr 6228/VII14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717NIIl4 z dnia 17 lipca 2014 r.,
Nr 6793NII14 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr 7557NII14 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr 9NIII14
z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187NIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276NIII15 z dnia
19 stycznia 2015 r., Nr 511NIII15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525NIII15 z dnia 3 marca
2015 r., Nr 1370NIII15 z dnia 29 czerwca 2015 r. i Nr 1473NIII15 z dnia 14 lipca 2015 r.
oraz 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 LXIV/1357/13
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. Wprowadzam:
1) "Procedury okreslaj,!c,! zasady i tryb wsp61pracy przy prowadzeniu konsultacji
spolecznych przez kom6rki organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi i miejskie jednostki
organizacyjne", zwan'! dalej Procedur,!, stanowi,!c,! zal,!cznik Nr 1 do zarz,!dzenia;
2) wz6r Regulaminu pracy Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji, stanowi,!cy zal'!cznik Nr 2
do zarz,!dzenia.
§ 2. W terminie 14 dni od dnia wejscia w zycie niniejszego zarz,!dzenia, realizatorzy
konsultacji wyznacz'! w podleglych im kom6rkach organizacyjnych i miejskich jednostkach
organizacyjnych pracownik6w odpowiedzialnych za prowadzenie konsultacji spolecznych,
a informacje 0 tych osobach przekaZ'! do Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi.

§ 3. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam kierownikom komorek organizacyjnych Urz«du
Miasta Lodzi oraz kierownikom miejskichjednostek organizacyjnych.
§ 4. Nadzor nad wykonaniem zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds.
Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urz«du Miasta
Lodzi.
§ 5. Traci moc zarz,!dzenie Nr 3885NV13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 marca
2013 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury okreslaj,!cej zasady i tryb wspolpracy przy
prowadzeniu konsultacji spolecznych przez komorki organizacyjne Urz«du Miasta Lodzi
i miejskie jednostki organizacyjne".

§ 6. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Za1'lcznik Nr 1
do zarz'ldzenia Nr AJ59l.{ NIV15
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia ~1 h~w.-2015 r.

Procedura
okreSlahca zasady i tryb wspolpracy przy prowadzeniu konsultacji spolecznych
przez komorki organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi i miejskie jednostki organizacyjne.
Rozdziall
Postanowienia ogolne
§ 1. Ilekroc w niniejszej Procedurze 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) Skarbniku, nalezy przez to rozumiec Skarbnika Miasta Lodzi;
5) Sekretarzu, nalezy przez to rozumiec Sekretarza Miasta Lodzi;
6) Urz~dzie, nalezy przez to rozumiec Urz'ld Miasta Lodzi;
7) Regulaminie, nalezy przez to rozumiec Regulamin Konsultacji Spolecznych, stanowi'lcy
za1'lcznik do uchwaly Nr LXIV/1357/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca
2013 r. w sprawie ogloszenia tekstujednolitego Regulaminu Konsultacji Spolecznych;
8) konsultacjach, nalezy przez to rozumiec konsultacje spoleczne prowadzone na zasadach
i w trybie Regulaminu;
9) konsultacjach doraznych, nalezy przez to rozumiec konsultacje nieobj~te planem
konsultacji na dany rok kalendarzowy oraz konsultacje przeprowadzane na wniosek
uprawnionego podmiotu;
10) konsultacjach uproszczonych, nalezy przez to rozumiec konsultacje spoleczne
prowadzone zgodnie z procedur'l uproszczon'l, 0 kt6rej mowa w § 5 Regulaminu;
11) prowadzeniu konsultacji, nalezy przez to rozumiec czynnosci zwi'lzane z planowaniem,
przygotowaniem, przeprowadzaniem i finansowaniem konsultacji oraz monitorowaniem
realizacji ustaleii z konsultacji;
12) kom6rce organizacyjnej, nalezy przez to rozumiec wydzial (r6wnorz~dn'l kom6rk~
organizacyjn'lo innej nazwie) lub samodzieln'l kom6rk~ organizacyjn'l Urz~du;
13) miejskiej jednostce organizacyjnej, nalezy przez to rozumiec jednostk~ organizacyjn'l
dzialaj'lc'l w sektorze finans6w publicznych, utworzon'l przez Miasto w celu realizacji
jego zadaii i nie b~d'lc'l sp61k'l prawa handlowego;
14) realizatorach konsultacji, nalezy przez to rozumlec kierownik6w kom6rek
organizacyjnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych, wlasciwych ze wzgl~du
na przedmiot konsultacji;
15) pracownikach wskazanych przez realizator6w konsultacji, nalezy przez to rozumiec
pracownik6w wskazanych przez realizator6w konsultacji odpowiedzialnych
za prowadzenie konsultacji w danej kom6rce organizacyjnej;
16) Biurze ds. Partycypacji Spolecznej, nalezy przez to rozumiec Biuro ds. Partycypacji
Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urz~du;
17) Biurze Informacji i Komunikacji Spolecznej, nalezy przez to rozumiec Biuro
Informacji i Komunikacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej
i Zdrowia Urz~du;

18) Wydziale Budzetu, nalezy przez to rozumiec Wydzial Budzetu w Departamencie
Finansow Publicznych Urzltdu;
19) Zespole, nalezy przez to rozumiec Miejski Zespol ds. Konsultacji;
20) BIP, nalezy przez to rozumiec Biuletyn Informacji Publicznej Urzltdu, do ktorego
materialy przekazywane sq. zgodnie z zasadami okreslonymi w odrltbnym zarzq.dzeniu
Prezydenta;
21) stronie intemetowej, nalezy przez to rozumiec stronlt intemetowq. Urzltdu poswiltconq.
konsultacjom znajdujq.cq. silt pod adresem: www.uml.lodz.pllkonsultacjespoleczne;
22) budzecie, nalezy przez to rozumiec budzet Miasta.
§ 2. Prowadzenie konsultacji koordynuje i nadzoruje Biuro ds. Partycypacji
Spolecznej.
§ 3. Konsultacje prowadzq. realizatorzy konsultacji wspleranl przez Zespol,
powolywany kai:dorazowo przez Prezydenta, za wyjq.tkiem konsultacji uproszczonych
i konsultacji, 0 ktorych mowa w § 12 Regulaminu.
§ 4. Pracownicy wskazani przez realizatorow konsultacji sq. zobowiq.zani
w szczegolnosci do:
1) uczestniczenia w uzgodnieniach z Biurem ds. Partycypacji Spolecznej w zakresie planu
konsultacji oraz projektow zarzq.dzen alba ogloszen Prezydenta w spraWle
przeprowadzenia konsultacji;
2) uczestniczenia w przeprowadzaniu konsultacji;
3) przekazywania materialow i informacji merytorycznych dotyczq.cych konsultacji
do wlasciwych komorek organizacyjnych i ich aktualizowania.

Rozdzial2
Planowanie i finansowanie konsuitacji
§ 5. Koszty konsultacji planowanych i dorainych, w tym akcji informacyjnych,
sq. finansowane ze srodkow budzetu bltdq.cych w dyspozycji realizatorow konsultacji.
§ 6. Do 30 listopada kai:dego roku kalendarzowego realizatorzy konsultacji przekazujq.
do Biura ds. Partycypacji Spolecznej wykazy konsultacji planowanych na rok nastltpny
uwzglltdniajq.ce:
1) sposob konsultacji w odniesieniu do kazdego z nich, tj. cel, przedmiot, zasiltg, formy
przeprowadzenia, proponowane terminy, wskazanie konsultacji uproszczonych,
uzasadnienie;
2) sposob prowadzenia akcji informacyjnej.
§ 7. 1. Na podstawie wykazow konsultacji, 0 ktorych mowa w § 6, Biuro
ds. Partycypacji Spolecznej:
1) sporzq.dza, w terminie do 15 grudnia danego roku, projekt planu konsultacji na rok
nastltpny, ktorego wzor okresla zalq.cznik do Procedury i przedklada do zatwierdzenia
Prezydentowi;
2) przekazuje zatwierdzony plan do wlasciwych komorek organizacyjnych w celu
zamieszczenia w BIP oraz na stronie intemetowej.
2. W przypadku zmiany terminu konsultacji ujlttych w planie konsultacji na dany rok,
realizator konsultacji niezwlocznie informuje pisemnie 0 tym fakcie Biuro ds. Partycypacji
Spolecznej wraz z uzasadnieniem i podaniem nowego terminu. Informacja ta zamieszczana
jest na stronach intemetowych pod planem konsultacji na dany rok.

§ 8. 1. W przypadku stwierdzenia przez realizator6w konsultacji w okresie po 30
listopada danego roku, koniecznosci przeprowadzenia konsultacji w roku nastypnym,
przekazujq oni na biezqco do Biura ds. Partycypacji Spolecznej wykazy tych konsultacji,
kt6re umieszczone zostajq na liscie konsultacji dorainych.
2. Biuro ds. Partycypacji Spolecznej:
1) tworzy i aktualizuje w trakcie dane go roku listy konsultacji dorainych;
2) przekazuje listy konsultacji dorainych i jej aktualizacje do wlasciwych kom6rek
organizacyjnych w celu zamieszczenia w BIP oraz na stronie intemetowej.

Rozdzial3
Uruchamianie konsultacji
§ 9. W przypadku konsultacji planowanych realizatorzy konsultacji:
1) przygotowujq zaakceptowany przez Dyrektora Biura ds. Partycypacji Spolecznej projekt
zarzqdzenia Prezydenta dotyczqcy przeprowadzenia konsultacji, a w przypadku konsultacji
uproszczonych, projekt ogloszenia Prezydenta dotyczqcy przeprowadzenia konsultacji;
2) przekazujq zarzqdzenie Prezydenta dotyczqce przeprowadzenia konsultacji do wlasciwych
kom6rek organizacyjnych Urzydu w celu zamieszczenia w BIP, na stronie intemetowej
ina tablicach ogloszen Urzydu;
3) przekazujq ogloszenie 0 konsultacjach do wlasciwych kom6rek organizacyjnych w celu
zamieszczenia w BIP, na stronie intemetowej ina tablicach ogloszen Urzydu;
4) przekazujq ogloszenie Prezydenta 0 konsultacjach do Biura Informacji i Komunikacji
Spolecznej w celu rozeslania do lokalnych medi6w oraz do Biura ds. Partycypacji
Spolecznej w celu rozeslania do jednostek pomocniczych Miastalrad osiedli.

§ 10. W przypadku konsultacji dorainych, przeprowadzanych z inicjatywy wlasnej
Prezydenta, realizatorzy konsultacji i Biuro ds. Partycypacji Spolecznej niezwlocznie
podejmujq czynnosci, 0 kt6rych mowa w § 6 i § 9.
§ 11. 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.

§ 12. Jesli wniosek, 0 kt6rym mowa w § 11, nie spelnia wymog6w formalnych
okreslonych w Regulaminie, Biuro ds. Partycypacji Spolecznej:
1) przygotowuje propozycjy odpowiedzi Prezydenta do wnioskodawcy zawierajqcq
uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku;
2) wysyla podpisanq odpowiedz Prezydenta do wnioskodawcy;
3) przekazuje wniosek oraz odpowiedz Prezydenta do wlasciwych kom6rek organizacyjnych
w celu zamieszczenia w BIP i na stronie intemetowej.
§ 13. 1. Jesli wniosek, 0 kt6rym mowa w § 11, spelnia wymogi formalne okreslone
w Regulaminie, Biuro ds. Partycypacji Spolecznej przekazuje go do wlasciwego
przedmiotowo realizatora konsultacji.
2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku realizator konsultacji:
1) podejmuje czynnosci, 0 kt6rych mowa w § 9 oraz przygotowuje propozycjy odpowiedzi
Prezydenta do wnioskodawcy zawierajqcq uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku;
2) powiadamia 0 sposobie rozpatrzenia wniosku Biuro ds. Partycypacji Spolecznej;
3) wysyla podpisanq odpowiedz Prezydenta do wnioskodawcy;
4) przekazuje wniosek oraz odpowiedz Prezydenta do wlasciwych kom6rek organizacyjnych
w celu zamieszczenia w BIP i na stronie intemetowej.
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, realizator konsultacji:

1) przygotowuje projekt odpowiedzi Prezydenta do wnioskodawcy zawieraj'lc'l uzasadnienie
sposobu rozpatrzenia wniosku;
2) powiadamia 0 sposobie rozpatrzenia wniosku Biuro ds. Partycypacji Spolecznej;
3) wysyla podpisan'l odpowiedz Prezydenta do wnioskodawcy;
4) przekazuje wniosek oraz odpowiedz Prezydenta do wlasciwych kom6rek organizacyjnych
w celu zamieszczenia w BIP i na stronie intemetowej.

Rozdzial4
Prowadzenie konsultacji
§ 14. 1. W celu przeprowadzenia poszczeg6lnych konsultacji Prezydent powoluje
ka.zdorazowo Zesp61, z zastrzezeniem § 3.
2. Przewodnicz'lcym Zespolu, 0 kt6rym mowa w ust. 1, jest kierownik kom6rki
organizacyjnej Urzydu Miasta Lodzi/miejskiej jednostki organizacyjnej, kt6ra jest wlasciwa
ze wzglydu na przedmiot konsultacji alba inny wskazany przez niego pracownik.
3. Czlonkami Zespolu s'l:
1) przedstawiciel Biura Informacji i Komunikacji Spolecznej;
2) przedstawiciel Biura ds. Partycypacji Spolecznej;
3) co najmniej dw6ch pracownik6w realizatora konsultacji;
4) inne osoby wskazane przez Prezydenta.

§ 15. Obslugy techniczno-organizacyjn'l Zespolu, kt6rego zadania okresla za1'lcznik
Nr 2 do zarz'ldzenia, zapewnia realizator konsultacji.
§ 16. 1. Realizator konsultacji odpowiada w szczeg6lnosci za:
1) podejmowanie dzialail techniczno-organizacyjnych maj'lcych zapewnie wlasciwe
warunki przeprowadzania konsultacji;
2) przygotowanie materia16w merytorycznych potrzebnych do przeprowadzenia akcji
informacyjnej;
3) przeprowadzanie konsultacji w terminie i formach okreslonych w ogloszeniu Prezydenta;
4) dokumentowanie dzialail prowadzonych w trakcie konsultacji;
5) przyjmowanie i gromadzenie materia16w uzyskanych w trakcie konsultacji;
6) przygotowanie projektu raportu z konsultacji zawieraj'lcego co najrnniej:
a) opis przebiegu i form konsultacji,
b) wskazanie materia16w uzyskanych w konsultacjach uwzglydnionych jako podstawa
wynik6w i nieuwzglydnionych wraz z uzasadnieniem,
c) wyniki konsultacji uwzglydniaj'lce m.in. protokoly ze spotkail, rezultaty warsztat6w,
wykazy opinii i propozycji, analizy uzyskanych informacji oraz podsumowanie,
d) propozycje stanowisk Prezydenta, a w przypadku konsultacji uproszczonych - osoby
przez niego upowa.znionej, do wszystkich kategorii propozycji zgloszonych
w konsultacjach,
e) propozycjy stanowiska Prezydenta alba osoby przez niego upowa.znionej w sprawie
wynik6w konsultacji.
2. Dzialania, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1-5, mog'l bye wykonane przez
wyspecjalizowane podmioty, 0 kt6rych mow a w § 12 Regulaminu.
3. Po akceptacji raportu z konsultacji przez Prezydenta, a w przypadku konsultacji
uproszczonych przez Prezydenta albo osoby przez niego upowa.znion'l, realizator konsultacji:
1) przygotowuje niezwlocznie projekt pisma Prezydenta przekazuj'lcego raport z konsultacji
Przewodnicz'lcemu Rady Miejskiej w Lodzi, a po podpisaniu pisma przez Prezydenta
przekazuje je niezwlocznie do Biura Rady Miejskiej w Departamencie Prezydenta
Urzydu;

2)

przekazuje raport z konsultacji do wlasciwych komorek organizacyjnych w celu
zarnieszczenia w BIP i na stronie intemetowej.

§ 17. Akcjy inforrnacyjn~ dotycz~q konsultacji prowadzi realizator konsultacji
lub Biuro Inforrnacji i Komunikacji Spolecznej alba podmiot, ktoremu realizator powierzyl
przeprowadzenie konsultacji, 0 ile zawarta urnowa do tego zobowi¥uje.
§ 18. 1. Na czas prowadzenia konsultacji urucharniane jest na stronie intemetowej
forum dyskusyjne funkcjonuj~ce w oparciu 0 regularnin, zatwierdzony przez Prezydenta.
2. Moderatorami forum, 0 ktoryrn mowa w ust. 1, s~ pracownicy Oddzialu
ds. Konsultacji Spolecznych w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej, a merytorycznie wspieraj~
ich pracownicy wskazani przez realizatorow konsultacji.
3. Pracownicy wskazani przez realizatorow konsultacji przygotowuj~ i przekazuj~
do Biura ds. Partycypacji Spolecznej odpowiedzi i wyjasnienia odnosnie do kwestii
poruszanych w postach publikowanych na forum dyskusyjnyrn, 0 ktoryrn mow a w ust. 1.
§ 19. Realizator konsultacji:
1) prowadzi monitoring procesu wdraZania ustalen z konsultacji zawartych w stanowisku
Prezydenta w sprawie wynikow konsultacji;
2) po 6 miesi~cach, licz~c od daty opublikowania wynikow konsultacji, sporz~dza
sprawozdanie z monitoringu, ktore przekazuje do Prezydenta za posrednictwem
Wiceprezydenta wlasciwego dla realizatora konsultacji i do wiadomosci Biura
ds. Partycypacj i Spolecznej;
3) przygotowuje na podstawie sprawozdania, 0 ktoryrn mowa w pkt. 2 inforrnacje dotycz~ce
realizacji ustalen z konsultacji i przekazuje do wlasciwych komorek organizacyjnych
w celu zarnieszczenia w BIP i na stronie intemetowej.

Rozdzial5
Strona internetowa dotycz~ca konsultacji spolecznycb
§ 20. Urz~d prowadzi strony intemetow~ dotycz~q konsultacji, na ktorej
umieszczane w szczegolnosci inforrnacje i materialy wymienione w § 14 i § 15
Regulaminu oraz w § 7, § 9-10, § 12, § 13, § 16 i § 21 Procedury.
s~

§ 21. Realizatorzy konsultacji przekazuj~ inforrnacje i materialy merytoryczne
poszczegolnych konsultacji do wlasciwych komorek organizacyjnych w celu
zarnieszczenia w BIP i na stronie intemetowej.
dotycz~ce

Zahtcznik
do Procedury
Plan konsultacji spolecznych na [ rok ]

Lp.

Komorka
organizacyjna/miejska
jednostka organizacyjna

Przedmiot konsultacji
spolecznych*

1.

2.

3.

* Konsultacje uproszczone wymagaj~ zaznaczenia w tekscie.

Termin realizacji

Zal~cznik Nr 2
do zarz~dzenia Nr AS9
NIII15
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia~4 (i~ 2015 r.

4

WZOR
Regulamin pracy Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji
§ 1. 1. Miejski Zesp61 ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, obraduje
na posiedzeniach zwolywanych przez przewodnicz~cego.
2. W przypadku nieobecnosci przewodnicz~cego Zespolu, posiedzeniu przewodniczy
wskazany przez przewodnicz~cego czlonek Zespolu.
3. Zesp61 podejmuje decyzje w formie uchwal w glosowaniu jawnym, zwykl~
wit(kszosci~ glos6w, w obecnosci co najrnniej polowy jego skladu.
4. W przypadku r6wnej liczby glos6w "za" i "przeciw" rozstrzyga glos
przewodnicz~cego Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci - glos przewodnicz~cego
posiedzenia.
5. Z posiedzenia Zespolu sporz~dza sit( protok61, kt6ry podpisuje przewodnicz~cy
Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci - przewodnicz~cy posiedzenia.

1)
2)

§ 2. Do zadail Zespolu nalezy w szczeg6lnosci:
wsparcie realizatora w przeprowadzeniu konsultacji;
analiza i akceptacja projektu raportu z konsultacji przedlozonego przez realizatora
konsultacji.

§ 3. Przewodnicz~cy Zespolu, niezwlocznie po zrealizowaniu zadail, 0 kt6rych mowa
w § 2, przekazuje projekt raportu z konsultacji Prezydentowi Miasta Lodzi do zatwierdzenia.

