ZARZi\DZENIE Nr~410 NIl/IS
PREZYDENT A MIAST A LODZI
z dnia
~r)lo...
2015 r.

!L

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu
"Programu Rozwoju Pieczy Zast~pczej w Lodzi na lata 2015-2017".

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzetdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), § 7 ust. 1 pkt 2, § 9 oraz
§ 13 ust. 7 Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowietcego 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 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)
zarzqdzam, co

nast~puje:

§ 1. 1. Zarzetdzam przeprowadzenie z mieszkancami Miasta Lodzi konsuitacji
spolecznych, zwanych da1ej konsultacjami, w okresie od dnia 10 grudnia 2015 r. do dnia
16 grudnia 2015 r. do godziny 16:00.
2. Przedmiotem konsultacji spolecznych jest projekt "Programu Rozwoju Pieczy
Zastypczej w Lodzi na lata 2015-2017", zwany dalej projektem Programu.
3. Celem konsultacji jest zebranie od mieszkanc6w Miasta Lodzi propozycji i opinii do
projektu Programu.
§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, kt6rego treSc stano wi zaletcznik
Nr 1 do zarzetdzenia, bydzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta
Lodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urzydu Miasta
Lodzi pod adresem internetowym http://\v\vw.uml.lodz.pl (wejscie przez zakladki "Samorzetd"
i "Konsultacje spoleczne"), na stronie intemetowej Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Lodzi pod adresem internetowym http://\Vww.mops.lodz.pl, na tablicach ogloszen Urzydu
Miasta Lodzi i Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi nie p6Zniej niz w dniu
2 grudnia 2015 r.
§ 3. Konsultacje przeprowadzone bydet w formie:
1) otwartego spotkania z mieszkancami Miasta Lodzi, umozliwiajetcego wyrazenie opinii oraz
skladanie propozycji i opinii do protokolu;
2) zbierania propozycji i opinii na pismie, w tym droget elektronicznet, z wykorzystaniem
formularza konsuitacyjnego, stanowietcego zaletcznik Nr 2 do zarzetdzenia.
§ 4. Projekt Programu bydzie dostypny od dnia 2 grudnia 2015 r. w sekretariacie
Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ui. Kilinskiego 10211 02a, w godzinach
pracy Osrodka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem
intemetowym http://bip.uml.lodz.pl//, na stronie internetowej Urzydu Miasta Lodzi pod
adresem http://www.uml.lodz.pl (wejscie przez zakladki: "Samorzetd", "Konsultacje
spoleczne"), na stronie internetowej Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi pod
adresem http://www.mops.lodz.pl oraz na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi
i Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi.

§ 5. W okresie od rozpoczt(cia do zakonczenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne
pod adresem intemetowym http://www.forum.samorzad.lodz.pl.
§ 6. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, 0 kt6rych mowa w § 1, powolujt( Miejski
Zesp61 ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, w skladzie:
1)

2 - 7)

Przewodniczqcy

- Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka
Zastt(pca Dyrektora Miejskiego Osrodka
Pomocy Spolecznej w Lodzi ds. opiekunczych;

Czlonkowie:

- Mari usz Goss
Dyrektor Biura Informacji i Komunikacji
Spolecznej w Departamencie Komunikacji
Spolecznej i Zdrowia Urzt(du Miasta Lodzi;
- Alicja Groblewska
Uzaleznien
inspektor
w
Oddziale
ds.
i Przemocy w Rodzinie w Wydziale Zdrowia
i Spraw Spolecznych w Departamencie
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzt(du
Miasta Lodzi;
- Hanna Belke - Markiewicz
g16wny specjalista w Zespole ds. Ksztalcenia
Specjalnego, Opieki i Organizacji Wypoczynku
w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw
Spolecznych Urzt(du Miasta Lodzi;
- dwaj pracownicy Wydzialu Pomocy Rodzinie
i Dziecku Miej skiego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Lodzi;
Oddzialu
ds.
Konsultacji
- pracownik
Spolecznych w Biurze ds. Partycypacji
Spolecznej w Departamencie Komunikacji
Spolecznej i Zdrowia Urzt(du Miasta Lodzi.

2. W przypadku braku mozliwosci uczestniczenia w pracach Zespolu przewodniczqcego

lub Czlonka Zespolu, zastt(pujq ich wskazane przez nich osoby.
§ 7. Tryb pracy Zespolu,
zalqcznik N r 3 do zarzqdzenia.

0

kt6rym mowa w § 6 ust.

okresla regulamin, stanowiqcy

§ 8. Ustalam wz6r raportu z konsultacji przeprowadzonych z mieszkancami Miasta
Lodzi, stanowiqcy zalqcznik Nr 4 do niniejszego zarzqdzenia.
§ 9. Obslugt( organizacyjno-technicznq Zespolu zapewnia Miejski Osrodek Pomocy
Spolecznej w Lodzi.
§ 10. Wykonanie zarzqdzenia powlerzam Dyrektorowi Miejskiego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Lodzi.

§ 11. Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia powlerzam Dyrektorowi Departamentu
Spraw Spoleeznyeh Urzydu Miasta Lodzi.
§ 12. Zarzqdzenie podaje siy do publieznej wiadomosei poprzez umieszezenie
w Biuletynie Informaeji Publieznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem internetowym
http://bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem internetowym
http://www.uml.lodz.pl(wejseieprzezzakladki .. Samorzqd.. i .. Konsultaejespoleezne .. ).na
stronie internetowej Miejskiego Osrodka Pomoey Spoleeznej w Lodzi pod adresem
internetowym http://w.Ww.mops.lodz.pl. oraz na tablieaeh ogloszen Urzydu Miasta Lodzi
i Miejskiego Osrodka Pomoey Spoleeznej w Lodzi.

§ 13. Zarzqdzenie wehodzi w zyeie z dniem wydania.

Zal~cznik

Nr 1

do zarz~dzenia N r '1410 IV II115
Prezydenta Miasta Lodzi
2015 r.
z dnia ~ ~V)To..

OGLOSZENIE
Prezydent Miasta Lodzi
oglasza przeprowadzenie konsultacji spolecznych projektu "Programu Rozwoju Pieczy
Zast~pczej w Lodzi na lata 2015-2017".
Przedmiotem konsultacji jest projekt "Programu Rozwoju Pieczy Zastypczej w Lodzi na
lata 2015-2017". Konsultacje maj~ na celu zebranie od mieszkanc6w Miasta Lodzi propozycji
i opinii w zakresie przedmiotu konsultacji.
Konsultacje przeprowadzone byd~ w okresie od dnia 10 grudnia 2015 r. do dnia
16 grudnia 2015 r. do godziny 16:00 w formie:
1) protokolowanego spotkania z mieszkancami Miasta Lodzi umozliwiaj~cego wyrazanie
opmu oraz skladanie propozycji i opinii do protokolu, kt6re odbydzie siy w dniu
10 grudnia 2015 r. od godziny 16.00 do godziny 20.00 w Wydziale Wspierania Rodzinnej
Pieczy Zastypczej Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi przy
ul. Piotrkowskiej 149;
2) zbierania propozycji i opinii na pismie, w tym drog~ elektroniczn~, z mozliwosci~
wykorzystania formularza konsultacyjnego, kt6ry mozna przekazac:
a) drog~ elektroniczn~ na adres: konsultacje@mops.lodz.pl,
b)drog~ korespondencyjn~ na adres: Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi.
ul. Kilinskiego 10211 02a, 90-912 L6di,
c) bezposrednio do sekretariatu Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi,
ul. Kilinskiego 10211 02a, 90-912 L6di, w godzinach pracy Osrodka.
Projekt "Programu Rozwoju Pieczy Zastypczej w Lodzi na lata 2015-2017" oraz
formularz konsultacyjny byd~ dostypne:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem internetowym
http://bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem
internetowym http://www.uml.lodz.pl (wejscie poprzez zakladki "Samorz~d" i "Konsultacje
spoleczne"), na stronie internetowej Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi pod
adresem internetowym http://www.mops.lodz.pl.
w sekretariacie Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi przy
ul. Kilinskiego 10211 02a,
- na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi i Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Lodzi.
W okresie od rozpoczycia do zakonczenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod
adresem internetowym: http://www.forum.samorzad.lodz.pl

Nie byd'l rozpatrywane propozycje i opinie:
- z dat'l wplywu przed dniem 10 grudnia 2015 r. oraz skladane po dniu 16 grudnia 2015 r.,
po godzinie 16:00,
- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
- przesylane w innej formie nit na formularzu konsultacji (za wyj'ltkiem propozycji i opinii
zgloszonych do protokolu w trakcie otwartych spotkan z mieszkancami Miasta Lodzi).
Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji jest ogramczony do zagadnien zwi'lzanych
z projektem "Programu Rozwoju Pieczy Zastypczej w Lodzi na lata 2015-2017" oraz
motliwych do realizacji z uwagi na posiadane srodki finansowe.

Zalqcznik Nr 2
do zarzqdzenia N r ~., 0 /v II115
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia ~ ~~V1(a..
2015 r.

2

Formularz konsultacji spolecznych projektu "Programu Rozwoju Pieczy Zastltpczej
w Lodzi na lata 2015-2017".
1. Proszy 0 wyrazenie swojej opinii na temat projektu "Programu Rozwoju Pieczy
Zastypczej w Lodzi na lata 2015-2017".

ProSZy zaznaczyc znakiem "X" sw6j wyb6r we wlasciwym polu
a) zdecydowanie pozytywna
b) pozytywna
c) negatywna
d) zdecydowanie negatywna
e) trudno powiedziec

Uzasadnienie opinii:

2. Czy Pani/Pan chcialaby/chcialby zmodyfikowac projekt "Programu Rozwoju Pieczy
Zastypczej w Lodzi na lata 2015-2017" poprzez zmiany, usuniycie lub dodanie
propozycji dzialan?
a) tak

b) nie

c) trudno powiedziec

Proszy podkreslic wybranq odpowiedi, a w przypadku wybrania odpowiedzi a),
wypelnic tabely.

Lp.

1.

2.

3.

Propozycje modyfikacji (proSZtr
wskazac punkty projektu Programu,
kt6rych zmiana dotyczy i opisac
tresc propozycji)

Uzasadnienie

3. Inne propozycje i opinie do projektu "Programu Rozwoju Pieczy Zastypczej w Lodzi
na lata 2015-2017".

Czytelny podpis (imiy i nazwisko) osoby

wypelniaj~cej

formularz

Uwaga: propozycje i opinie zgloszone na formularzu konsultacji niepodpisanym
czytelnie imieniem i nazwiskiem nie byd~ rozpatrywane.
Dzi~kujemy

za udzial w konsultacjach spolecznych.

Zalqcznik Nr 3
do zarzqdzenia Nr 2~iO/VIIlI5
Prezydenta Miasta Lodzi
2015 r.
z dnia

irnfG.

Regulamin pracy Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji.

§ 1. 1. Miejski Zesp61 ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, obraduje
na posiedzeniach zwolywanych przez przewodniczqcego.
2. W przypadku nieobecnosci przewodniczqcego Zespolu, posiedzeniu przewodniczy
wskazany przez przewodniczqcego czlonek Zespolu.
3. Zesp61 podejmuje decyzje w formie uchwal w glosowaniu jawnym, zwyklq
wiykszosciq glos6w, w obecnosci co najmniej polowy skladu.
4. W przypadku r6wnej liczby glos6w "za" i "przeciw" rozstrzyga glos
przewodniczqcego Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci glos przewodniczqcego
posiedzenia.
5. Z posiedzenia Zespolu sporzqdza siy protok61, kt6ry podpisuje przewodniczqcy
Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci - przewodniczqcy posiedzenia.
§ 2. Do zadan Zespolu nalezy w szczeg61nosci:
1) wsparcie realizatora konsultacji w przeprowadzeniu konsultacji;
2) analiza i akceptacja projektu raportu z konsultacji przedlozonego przez realizatora
konsultacji.
§ 3. Przewodniczqcy Zespolu, niezwlocznie po zrealizowaniu zadan, 0 kt6rych mowa
w § 2, przekazuje projekt z raportu z konsultacji Prezydentowi Miasta Lodzi
do zatwierdzenia.

Zalqcznik Nr 4
do zarzqdzenia Nr ~'r10 IVIII15
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia ~ ~()1i.9..
2015 r.

Raport z konsultacji spolecznych projektu "Programu Rozwoju Pieczy
w Lodzi na lata 2015-2017".

Zast~pczej

1. Zestawienie opinii zgloszonych w trakcie konsultacji spolecznych przez mieszkanc6w
Miasta Lodzi.

2. Zestawienie propozycji zgloszonych w trakcie konsultacji przez mieszkanc6w Miasta
Lodzi ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Lodzi do wszystkich kategorii zgloszonych
propozycji wraz z uzasadnieniem.

3. Protok61 z otwartego spotkania z mieszkancami Miasta Lodzi.

4. Podsumowanie wynik6w konsultacji.

S. Stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi do wynik6w konsultacji.

