Regulamin działania
Komisji Dialogu Obywatelskiego
ds. Wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych
i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami
przy Urzędzie Miasta Łodzi

§1
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
KDO (lub Komisji) – należy przez to rozumieć Komisję Dialogu Obywatelskiego ds.
Wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania
problemów osób z niepełnosprawnościami, działającą przy Urzędzie Miasta Łodzi,
Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Łodzi,
Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Łódź,
Pełnomocniku – należy przez to rozumieć Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu
Miasta Łodzi, przy której działa KDO (na dzień powołania Komisji jest to Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych),
Portalu – należy przez to rozumieć portal Łódź Aktywnych Obywateli pod adresem
internetowym www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl, administrowany przez Urząd Miasta
Łodzi.
§ 2. Cele Komisji
1. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji o Prawach Osób
Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami działa w
zgodzie z zapisami Zarządzenia Nr 4129/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 maja
2013 r. w sprawie wprowadzenia „Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania
komisji dialogu obywatelskiego w Mieście Łodzi”, zwanego dalej Zarządzeniem.
2. KDO jest organem inicjatywno-doradczym.
3. Najważniejszymi celami działania KDO są:
a) włączenie osób z niepełnosprawnościami do dialogu obywatelskiego,
b) promocja
włączania
społecznego
i
niezależnego
życia
osób
z
niepełnosprawnościami,
c) wyrównywanie szans udziału w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym Miasta
Łódź, a także w dostępie do edukacji i zatrudnienia,
d) upodmiotowienie i zapobieganie infantylizacji osób z niepełnosprawnościami,
e) zabieganie o dostępność wszystkich inwestycji i działań podejmowanych i
realizowanych przez Miasto Łódź, zgodnie z art. 9 Konwencji ONZ o Prawach Osób
Niepełnosprawnych,
f) rozwiązywanie innych problemów osób z niepełnosprawnościami.
4. Komisja przyjmuje Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zwaną dalej
Konwencją, za podstawę swoich działań, przy czym za punkt odniesienia traktuje się

tekst Konwencji ratyfikowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6
września 2012r.
5. Komisja podejmuje działania na rzecz wdrażania w Łodzi zapisów Konwencji, w
szczególności poprzez:
a) analizę działań władz samorządowych Miasta Łodzi oraz ich organów pod kątem
przestrzegania zapisów Konwencji,
b) wyrażanie opinii na temat konkretnych sytuacji nieprzestrzegania zapisów
Konwencji oraz monitorowanie podejmowanych przez władze Miasta działań
naprawczych,
c) opiniowanie aktów prawnych Miasta Łodzi z punktu widzenia przestrzegania
zapisów Konwencji,
d) kształtowanie i opiniowanie priorytetów współpracy i standardów zadań
konkursowych dla organizacji pozarządowych, w zakresie ich zgodności z
Konwencją,
e) analiza działań Miasta Łodzi z punktu widzenia prawodawstwa krajowego,
wdrażającego Konwencję, przy czym należy podkreślić, iż część rozwiązań
koniecznych do wdrożenia Konwencji w prawie krajowym została przyjęta przed jej
ratyfikacją,
f) inicjowanie działań i aktów prawnych Miasta Łodzi w celu najszerszego wdrażania
zapisów Konwencji,
g) inicjowanie dialogu Miasta Łodzi z innymi podmiotami w celu wdrażania zapisów
Konwencji międzysektorowo – w sytuacji, gdy Miasto Łódź będzie podmiotem
mającym wpływ na realizację zadań dla mieszkańców Łodzi,
h) upowszechnianie wśród mieszkańców Łodzi wiedzy na temat praw osób
niepełnosprawnych, wynikających z Konwencji.
§ 3. Członkostwo w Komisji
1.

2.
3.
4.

5.

Członkami
KDO
mogą
być
przedstawiciele
organizacji
pozarządowych
lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanych dalej Organizacjami),
które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami i jest to potwierdzone treścią ich
statutu.
W skład KDO wchodzi również i bierze udział w posiedzeniach przedstawiciel Komórki
organizacyjnej.
Liczba organizacji członkowskich nie jest stała.
Organizacje należące do Komisji reprezentowane są przez minimum jedną osobę.
Upoważnione do reprezentowania danej Organizacji w Komisji są osoby, które:
a) zostały wymienione w złożonej przez daną Organizację deklaracji woli powołania
KDO lub
b) zostały wymienione w złożonej przez daną Organizację deklaracji woli przystąpienia
do KDO lub
c) posiadają pisemne upoważnienie do reprezentowania danej Organizacji w pracach
KDO, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania tej
Organizacji, zawierające co najmniej imię i nazwisko upoważnianej osoby oraz
numer dowodu osobistego.
Jedna osoba fizyczna może reprezentować w KDO tylko jedną Organizację.

6.

7.

Przystąpienie nowej organizacji do Komisji możliwe jest w trybie opisanym w
Zarządzeniu, tzn. poprzez złożenie w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w
Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi prawidłowo wypełnionego aktualnego
wzoru Formularza z deklaracją woli przystąpienia do istniejącej Komisji Dialogu
Obywatelskiego.
Wystąpienie z Komisji następuje po złożeniu pisemnej informacji.
§ 4. Udział w pracach Komisji

1. Przynależność, jak i rezygnacja z prac w Komisji ma charakter dobrowolny.
2. Członkowie Komisji wykonują swą pracę społecznie.
§ 5. Organy Komisji
Organami Komisji są: Posiedzenie Członków Komisji oraz Prezydium Komisji.
§ 6. Posiedzenia Członków Komisji
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Komisja pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w odstępach nie dłuższych niż 3
miesiące. Termin oraz miejsce ustalane są przez Prezydium, a następnie przekazywane
członkom do wiadomości drogą pocztową lub elektroniczną co najmniej na 7 dni przed
posiedzeniem oraz w tym samym terminie publikowane na stronach Portalu.
W posiedzeniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez
członków Komisji lub osoby które przyszły na spotkanie, a nie są reprezentantami
organizacji członkowskich.
Posiedzenie Członków Komisji jest organem o uprawnieniach uchwałodawczych.
Decyzje Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, bez
względu na liczbę obecnych członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności innego członka Prezydium.
Każdy z członków Komisji posiada inicjatywę uchwałodawczą.
Każda Organizacja ma prawo do jednego głosu i przysługuje jej jeden mandat do
głosowania podczas posiedzenia Komisji.
Z każdego posiedzenia Komisji sporządzane jest sprawozdanie. Sprawozdanie jest
przygotowywane przez wyznaczonego członka Komisji, a zatwierdzane przez
Prezydium. Następnie przewodniczący przekazuje je do opublikowania na stronach
Portalu. Członkowie Komisji maja prawo wnoszenia uwag do sprawozdań do 5 dni od
jego opublikowania.
§ 7. Prezydium Komisji

1.
2.
3.

4.

Prezydium jest organem wykonawczym Komisji.
Kadencja Prezydium trwa jeden rok.
Prezydium składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego
KDO, Zastępcę Przewodniczącego KDO i Sekretarza KDO. Skład pierwszego
Prezydium Komisji ustalany jest w drodze jawnego głosowania podczas pierwszego
zebrania członków Komisji.
Uchwały Prezydium zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby

głosów decyduje głos przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności –
wiceprzewodniczącego.
5. Członkostwo w Prezydium wygasa z chwilą upływu rocznej kadencji, złożenia
rezygnacji lub odwołania członka Prezydium przez Komisję.
6. Członek Prezydium może być odwołany przed upływem kadencji na wniosek co najmniej
jednego członka Prezydium lub 3 członków KDO w wyniku podjętej przez Posiedzenie
Członków Komisji uchwały, w związku z:
a) trwałą niezdolnością do sprawowania funkcji;
b) istotnym złamaniem postanowień regulaminu;
c) niewłaściwym wypełnianiem funkcji.
7. Członek Prezydium może zrezygnować z członkostwa przed upływem kadencji,
składając pisemną rezygnację.
8. Jeżeli w okresie trwania kadencji nastąpi wakat na funkcji przewodniczącego, pracami
Komisji kieruje wiceprzewodniczący lub sekretarz Komisji do najbliższego posiedzenia,
na którym przeprowadza się wybory uzupełniające. W przypadku innych wakatów
wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym posiedzeniu Komisji.
9. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
a) kierowanie pracami Komisji,
b) reprezentowanie Komisji na zewnątrz,
c) zwoływanie posiedzeń Komisji, w terminach uzgodnionych z pozostałymi członkami
Prezydium,
d) przygotowywanie programów posiedzeń Komisji i przesyłanie ich w formie
elektronicznej wszystkim członkom KDO
e) przewodniczenie posiedzeniom Komisji, z możliwością powierzenia prowadzenia
posiedzeń wiceprzewodniczącemu,
f) przekazywanie informacji o działaniach Komisji, terminach i miejscach posiedzeń,
wniosków i sprawozdań do Komórki organizacyjnej,
g) przekazywanie do 31 stycznia roku następnego rocznych sprawozdań z działalności
KDO Prezydentowi, Pełnomocnikowi oraz kierownikowi Komórki organizacyjnej.
10. Do zadań wiceprzewodniczącego należy w szczególności:
a) zastępowanie przewodniczącego Komisji w przypadku jego nieobecności,
b) prowadzenie posiedzenia Komisji, w przypadku określonym w ust. 8.
11. Do zadań sekretarza należy w szczególności:
a) sporządzanie sprawozdań, o których mowa w ust. 9 lit. g,
b) przygotowywanie projektów uchwał, opinii i wniosków (z możliwością powierzenia
zadania innemu członkowi Komisji),
c) koordynacja obsługi kancelaryjnej Komisji.
§ 8. Rozwiązanie Komisji
1.

2.

Komisja ulega rozwiązaniu w przypadku:
a) braku aktywności – brak posiedzeń w czasie dłuższym niż trzy miesiące,
b) nieprzekazywania do UMŁ sprawozdań z rocznej działalności,
c) zmniejszenia ilościowego składu Komisji poniżej wymaganego składu do jej
powołania, tj. poniżej pięciu Organizacji.
Rozwiązanie Komisji następuje w drodze zarządzenia Prezydenta, na wniosek
kierownika Komórki organizacyjnej. Wniosek wymaga uzyskania pozytywnej opinii
Pełnomocnika.

3.

Organizacja jest wykluczana z Komisji przez Przewodniczącego Komisji, jeżeli żaden
przedstawiciel tej organizacji nie uczestniczył w trzech kolejnych posiedzeniach Komisji,
bądź w ponad połowie posiedzeń Komisji w danym roku.
§9

Obsługę techniczno-organizacyjną KDO zapewnia Komórka organizacyjna – w tym
dostępność dla osób z każdym rodzajem niepełnosprawności.
§ 10
Regulamin może być zmieniony uchwałą Komisji, podjętą większością głosów obecnych na
posiedzeniu członków Komisji, przy obecności przynajmniej połowy członków KDO.
§11
Sprawy nieujęte w Regulaminie, a będące w kompetencji Komisji, mogą być regulowane w
drodze głosowania zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

