
ZARZl\DZENIE Nr6103tvmJ21 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 5 mW'lC\J- 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji post~powania przy prowadzeniu konsultacji 
spolecznych z mieszkancami miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz uehwaly Nr XX/786/20 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu 
prowadzenia konsultaeji spoleeznyeh w mieseie Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1636), 
zmienionej uehwalq Nr XXXIIl033/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 pazdziemika 
2020 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5757) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Wprowadzam Instrukejy postypowania przy prowadzeniu konsultaeji spoleeznyeh 
z mieszkaneami miasta Lodzi, stanowi,!C,! zal'!eznik do zarz,!dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam kierownikom kom6rek organizaeyjnyeh Urzydu 
Miasta Lodzi oraz kierownikom miejskiehjednostek organizaeyjnyeh. 

§ 3. Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Biura Aktywnosei 
Miejskiej w Departameneie Strategii i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Traei moe zarzqdzenie Nr 6302NIIII21 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 styeznia 
2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukeji postypowania przy prowadzeniu konsultaeji 
spoleeznyeh z mieszkaneami miasta Lodzi. 

§ 5. Zarzqdzenie wehodzi w zyeie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 



Zalqcznik 
do zarzqdzenia N r 61'0) NIII/21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 5 maJVOJ.- 2021 r. 

Instrukcja post~powania przy prowadzeniu konsultacji spolecznych z mieszkancami 
miasta Lodzi 

Rozdziall 
Postanowienia ogolne 

§ 1. Ilekroc w niniejszej Instrukcji jest mowa 0: 
1) Miescie, nalezy przez to rozumiec miasto L6dz; 
2) Prezydencie, nalezy przez to rozumiec Prezydenta Miasta Lodzi; 
3) Urzydzie, nalezy przez to rozumiec Urzqd Miasta Lodzi; 
4) Zasadach, nalezy przez to rozumiec Zasady i tryb prowadzenia konsultacji spolecznych 

w miescie Lodzi, stanowiqce zalqcznik do uchwaly Nr XXl786/20 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia 
konsultacji spolecznych w miescie Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1636), 
zmienionej uchwalq Nr XXXIIl033/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 pazdziernika 
2020 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5757); 

5) konsultacjach, nalezy przez to rozumiec konsultacje spoleczne prowadzone w trybie 
Zasad; 

6) kom6rce organizacyjnej, nalezy przez to rozumiec wydzial (r6wnorzydnq kom6rky 
organizacyjnq 0 innej nazwie) lub samodzielnq kom6rky organizacyjnq Urzydu; 

7) miejskiej jednostce organizacyjnej, nalezy przez to rozumiec jednostky organizacyjnq 
dzialajqcq w sektorze finans6w publicznych, utworzonq przez Miasto w celu realizacji 
jego zadan i niebydqcq sp61kq prawa handlowego; 

8) realizatorach konsultacji, nalezy przez to rozumleC kierownik6w kom6rek 
organizacyjnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych, wlasciwych ze wzglydu 
na przedmiot konsultacji; 

9) Biurze Aktywnosci Miejskiej, nalezy przez to rozumiec Biuro Aktywnosci Miejskiej 
w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzydu; 

10) BIP, nalezy przez to rozumiec Biuletyn Informacji Publicznej Urzydu, do kt6rego 
materialy przekazywane Sq zgodnie z zasadami okreslonymi w odrybnym zarzqdzeniu 
Prezydenta; 

11) stronie intemetowej, nalezy przez to rozumiec strony intemetowq Urzydu dedykowanq 
konsultacj om; 

12) raporcie z konsultacji, nalezy przez to rozumien wyniki konsultacji, 0 kt6rych mowa 
w Zasadach; 

13) formularzu - nalezy przez to rozumiec formularz uruchamiania konsultacji, kt6rego wz6r 
stano wi zalqcznik Nr 5 do Instrukcji. 

§ 2. 1. Biuro Aktywnosci Miejskiej koordynuje i nadzoruje prowadzenie konsultacji. 
2. Konsultacje prowadzq realizatorzy konsultacji. 



Rozdzial2 
Planowanie i finansowanie konsultacji 

§ 3. Koszty konsultacji, w tym akcji informacyjnych, S,! finansowane ze srodkow 
budzetu Miasta byd,!cych w dyspozycji realizatorow konsultacji. 

§ 4. 1. Do 30 listopada kazdego roku kalendarzowego realizatorzy konsultacji 
przekazuj,! do Biura Aktywnosci Miejskiej wykazy konsultacji planowanych na rok nastypny, 
ktorych wzor stanowi zal,!cznik Nr 4 do Instrukcji. 

2. Na podstawie wykazow konsultacji, 0 ktorych mowa w ust. 1, Biuro Aktywnosci 
Miejskiej sporz'!dza Harmonogram konsultacji na rok nastypny, zwany dalej 
Harmonogramem, oraz zamieszcza go na stronie intemetowej do konca roku kalendarzowego. 

3. W przypadku odst,!pienia od przeprowadzenia lub w przypadku zmiany terminu 
konsultacji ujytych w Harmonogramie alba zaistnienia potrzeby przeprowadzenia konsultacji 
nieujytych w Harmonogramie, realizator konsultacji informuje pisemnie 0 tym fakcie Biuro 
Aktywnosci Miejskiej wraz z uzasadnieniem, najpozniej w terminie 30 dni przed 
planowanym rozpoczyciem konsultacji. 

4. Harmonogram konsultacji podlega aktualizacji na podstawie informacji, 0 ktorych 
mowa w ust. 3. 

Rozdzial3 
U ruchamianie konsultacji 

§ 5. 1. Proces uruchamiania konsultacji spolecznych rozpoczyna siy od wypelnienia 
formularza, ktorego wzor stanowi zal,!cznik Nr 5 do Instrukcji, przez realizatora konsultacji. 

2. Realizator konsultacji przesyla wypelniony formularz do Biura Aktywnosci 
Miejskiej minimum 30 dni przed planowanym dniem rozpoczycia konsultacji spolecznych. 

3. Do zadail Biura Aktywnosci Miejskiej nalezy weryfikacja wypelnionego formularza 
m.in. pod k,!tem: 
1) celowosci konsultacj i spolecznych, zgodnie z § 1 Zasad; 
2) dopasowania proponowanych form konsultacji spolecznych do ich przedmiotu; 
3) zgodnosci opisu konsultacji spolecznych z zasadami zawartymi w §2 Zasad; 
4) planowanej akcji informacyjnej dotycz'!cej konsultacji spolecznych w odniesieniu do 

wskazanych grup interesariuszy. 
4. Biuro Aktywnosci Miejskiej moze wyst,!pic 0 uzupelnienie informacji lub 

dodatkowe wyjasnienia i uzgadnia z realizatorem tresc formularza w oparciu 0 swoj,! wiedzy 
z zakresu partycypacji spolecznej i prowadzenia konsultacji spolecznych w ci,!gu 14 dni od 
daty wplywu formularza. 

§ 6. 1. Realizatorzy konsultacji przygotowuj,! projekt zarz,!dzenia Prezydenta 
dotycz'!cy przeprowadzenia konsultacji, ktory Dyrektor Biura Aktywnosci Miejskiej 
akceptuje w oparciu 0 uzgodnion,! tresc formularza. 

2. Realizatorzy konsultacji przekazuj,! zarz,!dzenie Prezydenta dotycz'!ce 
przeprowadzenia konsultacji do wlasciwych komorek organizacyjnych w celu zamieszczenia 
w BIP, na stronie intemetowej i na tablicach ogloszen Urzydu, a takZe do Biura 
Aktywnosci Miejskiej w celu rozeslania do jednostek pomocniczych Miasta - rad osiedli. 

§ 7. 1. W przypadku zlozenia wniosku 0 przeprowadzenie konsultacji przez podmioty, 
o ktorych mowa w § 8 Zasad, Prezydent przekazuje wniosek do Biura Aktywnosci Miejskiej 
w celu zarejestrowania oraz weryfikacji jego zgodnosci z Zasadami. 



2. Wz6r wniosku 0 przeprowadzenie konsultacji spolecznych, wz6r listy mieszkanc6w 
miasta Lodzi popieraj~cych wniosek 0 przeprowadzenie konsultacji spolecznych oraz wz6r 
listy organizacji lub podmiot6w wystypuj~cych z inicjatyw~ przeprowadzenia konsultacji 
spolecznych stanowi~ odpowiednio zal~czniki Nr 1,2 i 3 do Instrukcji. 

§ 8. 1. Jesli wniosek, 0 kt6rym mowa w § 6, nie spelnia wymog6w formalnych 
okreslonych w Zasadach, Biuro Aktywnosci Miejskiej wzywa wnioskodawcy 
do uzupelnienia wniosku. W przypadku nie uzupelnienia wniosku w terminie 7 dni 
od wezwania, wniosek pozostawia siy bez rozpoznania. 

2. Biuro Aktywnosci Miejskiej przekazuje wniosek wraz z informacj~ 
o pozostawieniu go bez rozpoznania do wlasciwych kom6rek organizacyjnych w celu 
zamieszczenia w BIP i na stronie intemetowej. 

§ 9. 1. Jesli wniosek, 0 kt6rym mowa w § 7, spelnia wymogi formalne okreslone 
w Zasadach, Biuro Aktywnosci Miejskiej przekazuje go do wlasciwego przedmiotowo 
realizatora konsul tacj i. 

2. Po rozpatrzeniu wniosku realizator konsultacji: 
1) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podejmuje czynnosci, 0 kt6rych mowa 

w § 4 ust. 3 oraz § 5; 
2) przygotowuje projekt odpowiedzi Prezydenta do wnioskodawcy zawieraj~cej uzasadnienie 

sposobu rozpoznania wniosku, wysyla podpisan~ odpowiedz Prezydenta 
do wnioskodawcy, a takze powiadamia 0 sposobie rozpoznania wniosku Biuro Aktywnosci 
Miejskiej; 

3) przekazuje wniosek oraz odpowiedz Prezydenta do wlasciwych kom6rek organizacyjnych 
w celu zamieszczenia w BIP i na stronie intemetowej. 

Rozdzial4 
Prowadzenie konsultacji 

§ 10. 1. Realizator konsultacji odpowiada w szczeg6lnosci za: 
1) okreslenie podstaw prawnych konsultacj i; 
2) podejmowanie dzialan techniczno-organizacyjnych maj~cych zapewnie wlasciwe 

warunki przeprowadzania konsultacj i; 
3) przygotowanie materia16w merytorycznych potrzebnych do przeprowadzenia akcji 

informacyjnej; 
4) przeprowadzanie konsultacji w terminie i formach okreslonych w zarz~dzeniu 

Prezydenta dotycz~cym przeprowadzenia konsultacji oraz dokumentowanie dzialan 
prowadzonych w trakcie konsultacji, w tym przyjmowanie i gromadzenie materia16w 
uzyskanych w trakcie konsultacji; 

5) przygotowanie projektu raportu z konsultacji zawieraj~cego co najmniej: informacjy 
o kom6rce merytorycznej Urzydu lub miejskiej jednostce organizacyjnej 
przeprowadzaj~cej konsultacje; informacje 0 przebiegu konsultacji; informacje 
o zebranych propozycjach i opiniach mieszkanc6w oraz stanowisko Prezydenta 
do zebranych propozycji. 

2. Dzialania, 0 kt6rych mowa w ust. 1, mog~ bye wykonane przez wyspecjalizowane 
podmioty, 0 kt6rych mowa w § 21 Zasad. 

3. Po akceptacji raportu z konsultacji przez Prezydenta, realizator konsultacji: 
1) przygotowuje niezwlocznie projekt pisma Prezydenta przekazuj~cego raport z konsultacji 

Przewodnicz~cemu Rady Miej skiej 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 kom6rek organizacyjnych w celu 
zamieszczenia w BIP i na stronie intemetowej. 



§ 11. Akcjy informacyjn,! dotycz'!c'! konsultacji prowadzi realizator konsultacji alba 
podmiot, kt6remu realizator powierzyl przeprowadzenie konsultacji. 

§ 12. Realizator konsultacji prowadzi monitoring procesu wdrazania ustalen 
z konsultacji i przekazuje na biez'!co informacje 0 najwa.zniejszych etapach wdrazania ustalen 
do Biura Aktywnosci Miejskiej. 



(WZOR) 

Zal,!cznik Nr 1 
do Instrukcji 

WNIOSEK 0 PRZEPROW ADZENIE KONSUL TACJI SPOLECZNYCH 

Na podstawie § 8 i § 10 Zasad i trybu prowadzenia konsultacji spolecznych w miescie Lodzi, stanowi'lcych 
zal'lcznik do uchwaly Nr XX1786/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
Zasad i trybu prowadzenia konsultacji spolecznych w miescie Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1636), 
zmienionej uchwal'l Nr XXXIl1033 /20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 paidziemika 2020 r. 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5757) 

skladam/y do Prezydenta Miasta Lodzi wniosek 0 przeprowadzenie konsultacji spolecznych. 

Imiy i nazwisko: 
Adres korespondencyjny: 
Numer telefonu illub adres poczty elektronicznej: 

Imiy i nazwisko: 
Adres korespondencyjny: 
Numer telefonu i/ lub adres poczty elektronicznej: 



(WZOR) 

Zal,!cznik Nr 2 
do Instrukcj i 

LISTA MIESZKANCOW MIASTA LODZI POPIERAJ1\CYCH WNIOSEK 
o PRZEPROW ADZENIE KONSULTACJI SPOLECZNYCH 

Na podstawie § 8 i § 10 Zasad i trybu prowadzenia konsultacji spolecznych w miescie Lodzi, stanowi~cych 
zal~cznik do uchwaly Nr XX1786/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
Zasad i trybu prowadzenia konsultacji spolecznych w miescie Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1636), 
zmienionej uchwal~ Nr XXXIII033 /20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 paidziemika 2020 r. 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5757) 

nizej wymienieni mieszkaiicy miasta Lodzi popieraj~ wniosek 0 przeprowadzenie konsultacji spolecznych. 

WYKAZ OSOB POPIERAJ1\CYCH WNIOSEK 
o PRZEPROW ADZENIE KONSUL TACJI SPOLECZNYCH 

(wniosek 0 przeprowadzenie konsultacji spolecznych powinna poprzec grupa co najrnniej 200 mieszkancow miasta Lodzi) 



(WZOR) 

Zal,!cznik Nr 3 
do Instrukcj i 

LISTA ORGANIZACJI LUB PODMIOTOW WYSTF;PUJ1\CYCH Z INICJATYW1\ 
PRZEPROW ADZENIA KONSUL TACJI SPOLECZNYCH 

Na podstawie § 8 i § 10 Zasad i trybu prowadzenia konsultacji spolecznych w miescie Lodzi, stanowi(!cych 
zal(!cznik do uchwaly Nr XX1786/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
Zasad i trybu prowadzenia konsultacji spolecznych w miescie Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1636), 
zmienionej uchwal(! Nr XXXIIl033 /20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 paidziemika 2020 r. 
(Dz. Urz. Woj . L6dzkiego poz. 5757) 

nizej wymienione organizacje lub podmioty wyst~puj~ z inicjatyw~ 
przeprowadzenia konsultacji spolecznych. 

WYKAZ ORGANIZACJI LUB PODMIOTOW WYSTF;PUJ1\CYCH 
Z INICJATYW 1\ PRZEPROW AD ZENIA KONSUL T ACJI SPOLECZNYCH 



(WZOR) 

Zal,!cznik Nr 4 
do Instrukcj i 

WYKAZ KONSUL T ACJI SPOLECZNYCH PLANOW ANYCH NA ROK NASTF;PNY 

Realizator konsultacji: 

1. Przedmiot planowanych konsultacji spolecznych 

2. Interesariusze konsultacji spolecznych 

- - -----

3. Proponowane formy prowadzenia konsultacji spolecznych 

4. Proponowane terminy konsultacji spolecznych 

--- -- ---------------------------.1 



5. Charakter konsultacji spolecznych 

Charakter konsultacji WstawX 
--------

Konsultacje z inicjatywy wlasnej Prezydenta Miasta Lodzi; 

I Konsultacje obowi(~zkowe, ktorych obowiClzek wynika z wymogu ustawowego 
I 

(proszy wskazac podstawy prawnCl). 

-------------------+------

I 

Konsultacje na podstawie wniosku 0 przeprowadzenie konsultacji, 

zweryfikowanego formalnie przez Biuro Aktywnosci Miejskiej i uwzglydnionego 

przez Prezydenta Miasta Lodzi, zgodnie z § 13 ust. 1 Zasad. 



(WZOR) 

Za1'lcznik Nr 5 
do Instrukcj i 

FORMULARZ URUCHAMIANIA KONSUL T ACJI SPOLECZNYCH 

Wypelnij niniejszy formularz i przeslij go do Biura Aktywnosci Miejskiej na adres 
biuro.aktywnosci@uml.1odz.pl lub za posrednictwem systemu EZD celem rozpoczycia 
procedury konsultacji spolecznych i dalszej pracy. 

I.OGOLNE 

1. Kto jest realizatorem konsultacji spolecznych: 
(wpi~z nazw_YJ~gmorki merytorycznej/wydzialuljednostki od owiedzialnej za konsultacje) 

-- - -- - -----------------------------' 

2. Tematyka konsultacji spolecznych 
(Okresl temat/<2P~z~ tem~tyczny/prz~dmiot, ktorego maj'l dotyczyc konsultacje spoleczne) 

--] 
3. Jaki jest termin realizacji konsultowanego przedsi'twzi'tcia? 
(Wskaz planowany termin realizacji konsultowanej inwestycji/wejscia w zycie programu, 
;oz~i'lzania itp.) 

4. Jakie komorki organizacyjne lub miejskie jednostki organizacyjne powinny zostac 
zaangazowane w proces konsultacji spolecznych? 
(Wskaz te komorki merytoryczne/wydzialy/jednostki, ktorych zakres dzialan pokrywa siy z 
obszarem tematycznym lub przedmiotem konsultacji - ktorych udzial moze zwiykszyc 
efektywnosc kon~ul!acji lub prz~lo~yc siy na bardziej kompleksowe odejscie) 

5. Czy konsultacje zostaly uj'tte w harmonogramie konsultacji? 
(Z~znacz~) ________________ __ 
TAK ------~[-N-IE------------------~ 



6. Kto jest iniejatorem konsultaeji? 
(Zaznaez X) 
Konsultaeje obowi~zkowe, kt6ryeh obowi,!-zek wynika z wymogu 
ustawowego 
Konsultaeje z iniejatywy wlasnej Prezydenta Miasta Lodzi 
Na wniosek 0 przeprowadzenie konsultaeji, zweryfikowany formalnie przez 
Biuro Aktywnosei Miejskiej i uwzglydniony przez Prezydenta Miasta Lodzi, 
zgodnie z § 13 ust. 1 Zasad 

7. Jaki jest eel konsultaeji 
(Wybierz z j?onizszyeh, mozesz wyb ' ... d rae WlyeeJ nlZ Je d . d') n,!- 0 pOWle z 

Rozpoznanie potrzeb i prefereneji m 
I tematyeznym lub w kontekseie plan 

ieszkane6w miasta Lodzi w danym obszarze 
owanego dzialania Miasta 

I W s~6lne tworzenie rozwi~zan 
- ---

Zebranie opinii i rekomendaeji mieszkane6w miasta Lodzi dotyez~eyeh 
podejmowanyeh przez Urz~d Miast a Lodzi dzialan 

Inne, jakie? 

8. Jaki jest planowany termin konsultaeji? 
(Wskaz optymalny termin realizaeji proeesu, uwzglydniaj~ey prawne uwarunkowania 
ezasowe oraz ezas potrzebny na optymalne przygotowanie merytoryezne i logistyezne 
proeesu) , -

9. Czy przedmiot konsultaeji byl juz konsultowany? Jezeli tak, kiedy? Czy istnieje 
ra~o!tzkonsulta~i_? __________________________________________________ ___ 

.~] 
10. Akeja informaeyjna. W jaki sposob najlepiej dotrzec do mieszkaneow miasta Lodzi 
z informaej~ 0 konsultaejaeh spoleeznyeh? 
(Wskaz, jakie kanaly komunikaeji zostan~ wykorzystane w odniesieniu do zidentyfikowanyeh 
grup interesariuszy oraz jakie materialy informaeyjne nalezy przygotowac, aby uezestniey 
IkonSUltaCji mieli pelnll wiedze na temat przedmiotu konsultacji) 



II. PRZEDMIOT KONSULTACJI 

1. Opisz krotko pomysl i zakladane rezultaty procesu konsultacji 
(W kilku slowach wyjasnij okolicznosci towarzysz'!ce planowanemu procesowi - czego 
chcesz sit( dowiedziee, jakich odpowiedzi potrzebujesz? Kto pOWlnlen bye 
u~e~~~m~~e~~~-p~n~_m_d_o_r_o_~_o_wy~?~)~ _____________ ~ 

2. Co stanowi zakres negocjowalny konsultacji? 
(Opisz kr6tko, jakich zagadnien maj,! dotyczye konsultacje, czego maj,! dotyczye 
reko!!1eEsi~cj~ i opinie mieszkanc6'Y_m_ia_s_ta_L_ o_d_zi-<-) ________________ ._ 

3. Co nie podlega konsultacjom w danym temacie? 
(Wskaz te zagadnienia w ramach tematu, na kt6re rekomendacje i opinie mieszkanc6w miasta 
Lodzi nie bt(d,! mialy wplywu) 



4. Co moze przeszkodzic w realizacji konsultowanego przedsi~wzi~cia? 
(Wskaz czynniki niezalezne od Urzydu Miasta Lodzi, ktore mog,!- miec wplyw na zmiany 
zakresu planowanego dzialania lub termin jego realizacji, na przyklad, opinia konserwatora 
,zabx.tkow? planowane lub procedowane zmiany w planie miejscowym, inne, . akie?) 

---- ---

5. lone uwarunkowania zwi~zane z tematyk~ konsultacji 
(Czy dany teren objyty jest planem inwestycyjnym/innymi planami maj,!-cymi wplyw na 
przedmiot konsultacji? Czy zakres konsultacji zwi,!-zany jest z okreslonym stanem prawnym
jakim?) 

I . 
-- - - ---"-----

I 

-------------------------' 

III. OTOCZENIE KONSULTACJI 

1. Czy konsultacje dotycz~ okreslonej przestrzenilterenu w miescie? Jezeli tak, jakiej? 
(Wskaz obszar/ulicy/osiedle/dzialky, ktorego dotycz,!- konsultacje. Jaki charakter ma ta 
przestrzen (np. teren zielony, strefa wielkomiejska itp.), jaki jest zasiyg konsultacji 
(lokalny/ogolnomiejski?) I - ----'-----

2. Kogo bezposrednio dotyczy tematyka konsultacji spolecznych? 
(Wskaz interesariuszy konsultacji spolecznych. Postaraj siy wskazac ich szczegolowo - jakie 
grupy spoleczne (wiek, wyksztalcenie, plec), instytucje, organizacje, przedsiybiorstwa 
powinny zabrac glos w danym temacie? Dlaczego akurat one? Na interesy lub 
funkcjonowanie w miescie jakich grup/osob/spolecznosci (na przyklad, zmotoryzowanych, 
pieszych, rowerzystow) moze miec wplyw konsultowany projekt? Dlaczego? 



Grupa interesari uszy U zasadnienie 
• 

-

-- -

3. Kto moze bye pomocny przy konsultacjach? 
(Wskaz osoby/firmy/organizacje/instytucje, ktore mogct- posiadac wiedzy eksperckct- w temacie 
konsultacji lub posiadajct- umiejytnosci/zasoby/kompetencje, ktore mogct- okazac siy pomocne, 
zaro~no w F!ocesie konsultacji, jak i przy wdrazaniu wynikajct-cych z nich rozstrzygniyc) 

Nazwa podmiotu U zasadnienie 

-

- - --

4. Jakie trudnosci mog~ pojawie si«( podczas procesu konsultacji? 
(Wskaz potencjalne tematy, ktore mogct- wywolywac konflikty, stanowict-ce kwestie spome, 
stoj~ce w s2rzecznosci ze znanymi_stanowiskami interesariuszy) 

------~~---------------------~ 

IV. FORMA KONSULTACJI 

1. Wskaz proponowane formy prowadzenia procesu konsultacji spolecznych 
(Wskaz co najmniej dwie formy dzialan konsultacyjnych. Pamiytaj 0 wyborze jednej 
z obowict-zkowych form - spotkania otwartego z mieszkancami lub spotkania warsztatowego. 
Jezeli chcesz wykorzystac zarowno spotkanie otwarte jak i warsztatowe - zaznacz obie formy 
w tabeli) 



Forma konsultacj i I 

Wybierz minimum jedn~ z dw6ch obowic:Jzkowych form konsultacji (zaznacz X) 

protokolowane publiczne spotkanie konsultacyjne z mieszkancami miasta Lodzi 
umozliwiaj'lce wymiany propozycji i opinii 
warsztat dla mieszkanc6w miasta Lodzi umozliwiaj'lcy zdobycie wiedzy na 
temat konsultowanego przedsiywziycia i sformulowania przez uczestnik6w 
rozwi'lzania poddanego rozwazaniu 

Forma konsultacji II (wskaz minimum jedn~; na przyklad: spacer badawczy, wysluchanie 
publiczne, !Varsztaty tematyczne, formularz konsultacyjny itp.) 

------------~~~~-----------------------. 

2. Spos6b wykorzystania wynik6w konsultacji spolecznych 
(Opisz kr6tko w jaki spos6b wyniki konsultacji spolecznych (raport) przyczyni'l siy do 
realizacji projektu czy inicjatywy, np. zostanie wykorzystany jako zr6dlo wiedzy dla 
projektant6w, bydzie stanowil spoleczny wklad w planowanie dzialan i zakres pracy jednostki 
merytorycznej, zostanie uwzglydniony przy tworzeniu specyfikacji technicznej) 

3. Dodatkowe informacje/uwagi 



Osoba od owiedzialna za 
Imi~ i nazwisko: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Podpis 

Podpis kierownika jednostki realizuj~cej konsultacje spoleczne 
(lub przekazanie przez EZD) 

I Data I Podl!is 

I 

Akceptacja dyrektora Biura Aktywnosci Miejskiej 
Data Akceptuj~ Podpis 

TAK NIE 

i 


