
Regulamin działania Komisji Dialogu Obywatelskiego d/s Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności

Zwierząt przy Urzędzie Miasta Łodzi

§ 1. Cele Komisji

1. Komisja jest organem inicjatywno-doradczym.

2. Głównymi celami Komisji są:

a. reprezentowanie organizacji względem władz miasta, województwa i innych urzędów państwowych

w sprawach dotyczących zwierząt

b. inicjowanie działań i występowanie do władz miasta (w tym z wnioskami) w sprawach dotyczących obszaru

działań Komisji;

c. monitorowanie oraz wspieranie realizacji strategii „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt w Łodzi”

d. inicjowanie, opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez

władze miasta w obszarze działań Komisji;

e. diagnozowanie oraz monitorowanie potrzeb i rozwiązań w kontekście działania na rzecz zwierząt

w Łodzi, a także pozostałych priorytetowych zadań publicznych związanych z zagadnieniami ochrony

zwierząt;

f. Zwiększenie uczestnictwa organizacji pozarządowych i instytucji w tworzeniu i realizacji polityki opieki nad 

zwierzętami.

g. wzajemna współpraca, wsparcie oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami poszczególnych organizacji

aktywnych w obszarze pro-zwierzęcym w Łodzi

h. Praca nad bieżącymi kwestiami związanymi z opieką i ochroną zwierząt.

§ 2. Członkostwo w Komisji

1. Członkami Komisji są 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 (dalej: podmiot), które działają w

obszarze ochrony i opieki nad zwierzętami.

2. Organizacje pozarządowe lub podmioty należące do Komisji reprezentowane są przez min. jedną osobę.

3. Przedstawiciel organizacji lub podmiotu, zgłaszającej akces wstąpienia do Komisji, jest zobowiązany/a wypełnić

formularz akcesyjny tj. Formularz przystąpienia do Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt

i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt.

4. Wystąpienie z Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt

następuje po pisemnym złożeniu wniosku

§ 3. Udział w pracach Komisji

1. Przynależność, jak i rezygnacja z prac w Komisji ma charakter dobrowolny.

2. Przedstawiciele organizacji lub podmiotów będących członkami Komisji, wykonują swą pracę społecznie.

§ 4. Organy Komisji

Organami Komisji są: Zebranie Członków Komisji oraz Prezydium Komisji. 

§ 5. Zebranie Członków Komisji

1. W Zebraniach Członków Komisji (dalej: Zebranie) mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez

członków Komisji lub osoby które przyszły na spotkanie a nie są członkami organizacji członkowskich



2. Zebranie jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych.

§ 6. Posiedzenia Komisji

1. Komisja pracuje na posiedzeniach. Termin oraz miejsce ustalane są przez Prezydium oraz przekazywane członkom

do wiadomości drogą pocztową lub elektroniczną na wskazane adresy co najmniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem.

2. Dla ważności uchwał Komisji podczas posiedzenia wymagana jest obecność przynajmniej jednego członka

Prezydium.

3. Decyzje Komisji zapadają w głosowaniu jawnym większością głosów bez względu na liczbę członków. W razie równej

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności innego członka Prezydium.

4. Każda organizacja i podmiot ma prawo do jednego głosu i przysługuje jej jeden mandat do głosowania podczas

posiedzenia Komisji.

5. Spisanie protokołu z posiedzenia komisji robi za każdym razem inny członek komisji; po spotkaniu protokół zostaje

upubliczniony na stronie Komisji ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt oraz na portalu

aktywniobywatele.uml.lodz.pl.

§ 7. Prezydium Komisji

1. Prezydium Komisji jest organem wykonawczym Komisji.

2. Kadencja Prezydium Komisji trwa trzy lata.

3. Prezydium Komisji składa się z 2 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego

i Sekretarza, Skład pierwszego Prezydium Komisji ustalany jest w drodze jawnego głosowania podczas pierwszego

Zebrania Członków Komisji.

4. Uchwały Prezydium zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy

uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Do zadań Prezydium Komisji należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Komisji;

b. reprezentowanie Komisji na zewnątrz;

c. opracowywanie porządku obrad oraz zagadnień na posiedzenie Komisji;

d.planowanie zadań, prac Komisji oraz opracowywanie sprawozdań i protokołów z posiedzeń Komisji.

e. zwoływanie Zebrań Członków Komisji

6. Członkostwo w Prezydium wygasa z chwilą upływu trzyletniej kadencji, złożenia rezygnacji lub odwołania członka

Prezydium przez Komisję.

7. Członek Prezydium może być odwołany przed upływem kadencji na wniosek co najmniej jednego członka Prezydium

lub 3 członków Zebrania w wyniku podjętej przez Zebranie uchwały, w związku z:

a. trwałą niezdolnością do sprawowania funkcji;

b. istotnego złamania postanowień regulaminu;

c. niewłaściwego wypełniania funkcji.

8. Członek Prezydium może zrezygnować z członkostwa przed upływem kadencji składając Prezydium pisemną

rezygnację.

9. W przypadku odwołania lub rezygnacji jednego członka Prezydium brakująca osoba zostanie dołączona przez

członków Prezydium.

§ 8. Oświadczenia woli Komisji

Oświadczenia woli w imieniu Komisji składa Przewodniczący Prezydium za zgodą Członków Komisji.


