
ZARZl\DZENIE Nr 5' gO NIII/20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia ~ g L: ~ bOfD. tk 2020 r. 

w sprawie ogloszenia przeprowadzenia konsultacji z Lodzk~ Rad~ Dzialalnosci Pozytku 
Publicznego i z organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa 

wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie przyj~cia 

"Wieloletniego Programu wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami pozarz~dowymi 
oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, na lata 2021 -2023". 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i "Regulaminu konsultowania z rad,! dzialalnosci pozytku 
publicznego lub organizacjami pozarz,!dowymi i podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projektow aktow prawa 
miejscowego w dziedzinach dotycz,!cych dzialalnosci statutowej tych organizacji", 
stanowi'icego zal'icznik do uchwaly Nr XCII161611 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 
2010 r. w sprawie przyj~cia "Regulaminu konsultowania z rad,! dzialalnosci pozytku 
publicznego lub organizacjami pozarz'idowymi i podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projektow aktow prawa 
miejscowego w dziedzinach dotycz'icych dzialalnosci statutowej tych organizacji" (Dz. Urz. 
Woj. Lodzkiego Nr 245, poz. 1982) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam przeprowadzenie w okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do dnia 
10 grudnia 2020 r., konsultacji z Lodzk'i Rad'i Dzialalnosci Pozytku Publicznego 
i z organizacj ami pozarz'idowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projektu 
uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie przyj~cia "Wieloletniego Programu wspolpracy 
Miasta Lodzi z organizacj ami pozarz'idowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 
na lata 2021 - 2023", stanowi'icego zal'icznik Nr 1 do niniejszego zarz'idzenia. 

§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, ktorego tresc stano wi zal'icznik 
Nr 2 do niniejszego zarz'idzenia, b~dzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urz~du Miasta Lodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/i na tablicach ogloszen Urz~du 
Miasta Lodzi, nie pozniej niz w dniu 20 listopada 2020 r. 

§ 3. Konsultacje, 0 ktorych mowa w § 1, b~d'iprzeprowadzane w formie: 
1) skladania opinii i uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza 
konsultacyjnego dost~pnego: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi pod adresem bip.uml.lodz.pl, 
b) na stronie internetowej Urz~du Miasta Lodzi pod adresem ww\v.unll.lodz.pl/ngo, 
c) na portalu VOX POPULI pod adresem vox.ulnl.lodz.pl; 

2) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarz'idowych umozliwiaj'icego zdobycie 
wiedzy na temat konsultowanego dokumentu, z mozliwosci'i skladania uwag, propozycji 
i opinii do protokolu, ktore przeprowadzone zostanie za pomoc'i srodkow 
porozumiewania si~ na odleglosc, zapewniaj'icych jednoczesn'i transmisj~ wizji 
i dzwi~ku, w dniu 1 grudnia 2020 r. od godz. 16.00 do godz. 18.00. 



§ 4. Wykonanie zarzetdzenia powierzam Dyrektorowi Biura Aktywnosci Miejskiej 
w Departamencie Strategii i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 5. Zarzetdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 

"~' 



UCHWALANR 

Za1'lcznik Nr 1 
do zarz'ldzenia Nr 5' gO /VIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ) g l~ ~\;0fa.k 2020 r. 

Druk Nr 
Projekt z dnia 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z dnia 

w sprawie przyj~cia "Wieloletniego Programu wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami 
pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pofytku puhlicznego i 0 wolontariacie, 
na lata 2021-2023". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. poz. 713 i 1378), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 5a ust. 2 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ I. Przyjmuje sit( "Wieloletni Program wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, na lata 2021-2023", stanowi'lcy 
zalqcznik do uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sit( Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia. 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 

Przewodnicz~cy 

Rady Miejskiej w Lodzi 

Marcin GOLASZEWSKI 



Zalq.cznik 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

WIELOLETNI PROGRAM WSPOLPRACY MIASTA LODZI 
Z ORGANIZACJAMI POZARZ1\DOWYMI ORAZ PODMIOT AMI, 

o KTORYCH MOWA WART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. 
o DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I 0 WOLONTARIACIE, 

NA LATA 2021-2023 



Rozdziall 
Postanowienia ogolne 

§ 1 Ilekroc w niniejszym Programie jest mowa 0: 

1) Prezydencie - nalezy przez to rozumiec Prezydenta Miasta Lodzi; 
2) Miescie - nalezy przez to rozumiec Miasto L6dz; 
3) Urzydzie - nalezy przez to rozumiec Urz'!d Miasta Lodzi; 
4) kom6rkach organizacyjnych - nalezy przez to rozumiec wydzialy (r6wnorzydne kom6rki 

organizacyjne 0 innej nazwie) Urzydu i miejskie jednostki organizacyjne; 
5) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 

pozytku publicznego i 0 wolontariacie; 
6) organizacjach pozarz,!dowych - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarz'!dowe 

o kt6rych mowa wart. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy; 

7) konkursach ofert - nalezy przez to rozumiec otwarte konkursy ofert na realizacjy zadan 
publicznych dla organizacji pozarz'!dowych, ogloszone zgodnie z art. 13 ustawy; 

8) zadaniach publicznych - nalezy przez to rozumiec zadania publiczne, 0 kt6rych mowa 
wart. 4 ust. 1 ustawy; 

9) KDO - nalezy przez to rozumiec komisje dialogu obywatelskiego; 
10) cialach dialogu obywatelskiego - rozumie siy przez to wszystkie zespoly i ciala 

opiniodawczo-doradcze, oraz doradczo inicjatywne, dzialaj,!ce w obrybie Urzydu Miasta 
Lodzi, w sklad w kt6rych wchodzi choc jeden przedstawiciel organizacji pozarz,!dowych. 

11) Portalu - nalezy przez to rozumiec portal Urzydu Miasta Lodzi, funkcjonuj,!cy na stronie 
internetowej: www.uml.lodz.pl/ngo; 

12) partnerstwie lokalnym - nalezy przez to rozumiec formy wsp61pracy mieszkanc6w, 
instytucji publicznych, biznesu i organizacji pozarz,!dowych dzialaj,!cych na rzecz Miasta, 
wsp61pracuj,!cych ze sob,! w spos6b systematyczny i trwaly, szczeg6lnie w obszarze 
rewi talizacj i; 

13) inicjatywie lokalnej - nalezy przez to rozumiec formy wsp61pracy Miasta z jego 
mieszkancami, w celu wsp6lnego realizowania zadania publicznego na rzecz spolecznosci 
lokalnej; 

14) Programie mikrogrant6w - nalezy przez to rozumiec program udzielania niewielkich 
dotacji (do 5 tys. zl) na realizacjy zadan zleconych organizacjom pozarz'!dowym oraz 
podmiotom wymienionym wart. 3 ust. 3 ustawy. 

Rozdzial2 
Adresaci Programu 

§ 2. Adresatami Programu s,! organizacje pozarz'!dowe. 

Rozdzial3 
Zasady wspolpracy 

§ 3. Wsp61praca Miasta z organizacjami pozarz,!dowymi odbywa siy na nastypuj,!cych 
zasadach: 
1) pomocniczosci, zgodnie z kt6r'! Miasto przekazuje zadania do bezposredniej realizacji 

organizacjom pozarz'!dowym tam, gdzie istniej,! ku temu odpowiednie warunki 
organizacyjne i finansowe; 

2) suwerennosci stron, zgodnie z kt6r'! zar6wno Miasto jak i organizacje pozarz'!dowe nie 
mog,! ograniczac swojego prawa do samostanowienia; 



3) partnerstwa, tj. r6wnosci stron, wsp61nego definiowania problem6w i ce16w oraz lqczenia 
zasob6w w celu ich realizacji; 

4) efektywnosci, kt6ra polega na wsp6lnym dqzeniu do osiqgniycia mozliwie jak najlepszych 
efekt6w przy jak najmniejszych nakladach i poszanowaniu publicznych i prywatnych 
zasob6w; 

5) uczciwej konkurencji, tj. wlqczania do wsp61pracy na r6wnych prawach wszystkich 
zainteresowanych podmiot6w; 

6) jawnoscl, zgodnie z kt6rq wszystkie aspekty wsp61pracy Sq dostypne dla 
zainteresowanych, a wyniki wsp61pracy Sq upowszechniane w spos6b zapewniajqcy 
dostyp do nich; 

7) dostypnosci, zgodnie z kt6rq zar6wno Miasto, jak i organizacje pozarzqdowe dokladajq 
wszelkich staran, by zapewni6 mozliwosci udzialu we wsp61pracy wszystkim 
mieszkancom mieszkankom Miasta w tym szczeg61nie osobom 
z niepelnosprawnosciami, z zachowaniem zasady "racjonalnego usprawnienia" 
w rozumieniu wart. 2 Konwencji 0 prawach os6b niepelnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. 
poz.1169). 

Rozdzial4 
Plaszczyzny wspolpracy, obszary i cele wspolpracy 

§ 4. G16wnym celem Programu jest rozw6j wsp61pracy Miasta Lodzi z organizacjami 
pozarzqdowymi, kt6re Sq jednym z kluczowych partnerow Miasta, w prowadzeniu dzialan 
zmierzajqcych do poprawy jakosci zycia mieszkanc6w. 

§ 5. Wsp61praca Miasta z organizacjami pozarzqdowymi odbywa siy w nastypujqcych 
plaszczyznach: 
1) plaszczyzna I - wsp61praca w zakresie tworzenia i realizacji polityk publicznych. 

Cel szczeg61owy: wlqczenie organizacji pozarzqdowych w proces tworzenia i aktualizacji 
strategii i program6w (od diagnozowania problem6w przez planowanie, konsultowanie 
i oceny); 

2) plaszczyzna II - wsp61praca przy realizacji zadan publicznych, inicjatyw i projekt6w. 
Cele szczeg61owe: 
a) zwiykszenie roli organizacji pozarzqdowych i grup nieformalnych jako realizator6w 

zadan publicznych w Miescie, 
b) rozw6j r6znych form wsp61pracy niefinansowej Miasta z organizacjami 

pozarzqdowymi i grupami nieformalnymi, 
c) zwiykszenie liczby partnerstw projektowych pomiydzy Miastem i organizacjami 

pozarzqdowymi przy realizacji zadan publicznych; 
3) plaszczyzna III - wsp61praca w zakresie wzmacniania infrastruktury i warunk6w 
spolecznej aktywnosci. 

Cele szczeg61owe: 
a) stworzenie przyjaznych warunk6w do rozwoju aktywnosci obywatelskiej 

i prowadzenia dzialan w ramach organizacj i pozarzqdowych i grup nieformalnych 
w Miescie, 

b) wspieranie proces6w integracj i sektora pozarzqdowego w Miescie, 
c) budowanie swiadomosci roli partnerstw lokalnych w Miescie. 



Rozdzial5 
Zadania wraz z harmonogramem realizacji 

§ 6. Zestawienie zadan priorytetowych w zakresie wsp61pracy, planowany czas 
realizacji poszczeg6lnych zadan w formie powierzenia lub wsparcia oraz planowane do 
osiqgniycia efekty, stanowiq zalqcznik do Programu. 

Rozdzial6 
Finansowanie realizacji zadan publicznych, wysokosc srodkow planowanych na 

realizacje( programu 

§ 7. 1. Finansowanie zadan publicznych zleconych do realizacji organizacjom 
pozarzqdowym odbywa siy w ramach budzetu Miasta, zgodnie z zapisami kolejnych 
program6w rocznych oraz ze zr6del pozabudzetowych. 

2. Srodki planowane na realizacjy niniejszego Programu okresla siy w wysokosci do 
178 mIn zl, z zastrzezeniem ust. 3. 

3. Wysokosc srodk6w, 0 kt6rych mowa w ust. 2 moze ulec zmianie w zaleznosci od 
wysokosci srodk6w zaplanowanych corocznie w budzecie Miasta. 

4. Zadania z zakresu administracji rzqdowej bqdz zadania wlasne dofinansowane przez 
dysponent6w srodk6w budzetu panstwa Sq realizowane do wysokosci srodk6w otrzymanych 
na te cele. 

Rozdzial7 
Roczny program wspolpracy 

§ 8. 1. Niniejszy Program powstal w oparciu 0 postanowienia zawarte w rocznym 
programie wsp61pracy Miasta z organizacjami pozarzqdowymi, przyjytym na podstawie 
przepis6w ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. Roczny program 
wsp61pracy precyzuje cele i zakres wsp61pracy, priorytetowe zadania publiczne oraz 
wysokosc srodk6w przeznaczonych na ich realizacjy w danym roku budzetowym. 

2. Projekty rocznych program6w Sq przygotowywane we wsp61pracy Z organizacjami 
pozarzqdowymi, odbywajqcej siy m.in. na forum KDO oraz opiniowane Sq przez L6dzkq 
Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego, zwanq dalej LRDPP. 

Rozdzial8 
Ocena realizacji Programu 

§ 9. 1. Za koordynacjy, monitoring i ewaluacjy Programu odpowiada Prezydent. 
2. Analiza rzeczywistych efekt6w wsp61pracy finansowej i pozafinansowej bydzie 

zawarta w corocznych sprawozdaniach cZqstkowych (tj. w sprawozdaniach z realizacji 
rocznych program6w wsp61pracy) oraz w sprawozdaniu z realizacji Programu, opracowanym 
po zakonczeniu jego obowiqzywania. Dokumenty te bydq zamieszczane na stronach Portalu 
niezwlocznie po ich opracowaniu. 

3. Okres realizacji programu: od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023. 



Zalqcznik 
do Programu 

Rozwhlzania 0 charakterze systemowym w zakresie wspolpracy Miasto - Organizacje pozarz~dowe (NGO)/Zakres przedmiotowy 
programu 

Lp. ZADANIE OKRES KOMORKA REZULTAT 
REALIZACJI ORGANIZACYJNA 

I. Rozwi~zania w zakresie wspolpracy pozafinansowej 

1. Promowanie r6znych form wsp61pracy Miasta z 2021-2023 Biuro Aktywnosci Miej skiej - przekazywanie informacji 
organizacj ami pozarzqdowymi (w tym partnerstw w Departamencie Strategii i dotyczqcych dzialalnosci cial 
lokalnych, cial dialogu obywatelskiego - od zespo16w RozwojuiBiuro Rzecznika dialogu podczas wybranych 
roboczychlzadaniowych po KDO i LRDPP): Prasowego Prezydenta konferencj i prasowych 

Miasta w Departamencie poswiyconych dzialalnosci 
Prezydenta Miasta Biuro Aktywnosci Miejskiej w 

Departamencie Strategii i 
Rozwoju, 
- aktualizacja publikacji 
informacyj nej (kompendi urn 
wiedzy dot. wsp61pracy Miasta 
zNGO) 
- wysylka informacj i 
prasowych 0 waznych 
wydarzeniach dla III sektora, 
przygotowanie infografik, 
promocja wydarzen poprzez 
media spolecznosciowe, strony 
uml.lodz.pllngo itp. 

- ------ ----



2. Organizacja Forum cial dialogu obywatelskiego w 2021-2023 Biuro Aktywnosci Miejskiej 1 Forum rocznie 
Lodzi (konferencja sieciuj,!ca) w Departamencie Strategii i 

Rozwoju 
3. Wl'!czenie organizacji pozarz,!dowych i cial dialogu 2021-2023 Biuro Strategii Miasta i Liczba organizacji 

obywatelskiego w tworzenie lub aktualizacjy strategii Biuro Aktywnosci Miej skiej zaangazowanych w prace cial 
i program6w powstaj,!cych w Urzydzie Miasta Lodzi w Departamencie Strategii i dialogu 

Rozwoju IWydzialy 
opracowuj,!ce polityki 
sektorowe/Miej skie j ednostki 
organizacyj ne 

4. Wypracowanie zasad powolywania zespo16w 2021 Biuro Aktywnosci Miejskiej Zasady powolywania zespo16w 
roboczych Izadaniowych w Departamencie Strategii i roboczychlzadaniowych 

Rozwoju 
5. Wypracowanie zasad korzystania z zasob6w 

miej skich j ednostek organizacyj nych 2021 Wydzial Edukacji Zarz,!dzenia Prezydenta 
a) korzystanie z zasob6w miejskich instytucji w Departamencie Pracy, z zasadami korzystania 

kultury, 16dzkich plac6wek oswiatowych, Edukacji i Kultury z zasob6w 
b) stworzenie bazy zasob6w wsp61nych (realizacja 2021 

zapisu z PRK 2020+ dla Miasta Lodzi) - z opcj,! Stworzenie zakladki na stronie 

mozliwosci wypracowania rozwi,!zania dla Wydzial Kultury U rZydu Miasta Lodzi z baz'! 

r6znych jednostek organizacyjnych. w Departamencie Pracy, zasob6w miejskich instytucji 
Edukacji i Kultury kultury, organizacji pozytku 

publicznego realizuj,!cych 
zadania z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony d6br kultury i 
dziedzictwa narodowego 

6. Aktualizacja zasad konkursu dot. uzyczania lokali corocznle Biuro Aktywnosci Miejskiej Zaktualizowane zasady 
organizacj om pozarz'!dowym w Departamencie Strategii i konkursu, konsultowane 

Rozwoju IWydzial zLRDPP 
Dysponowania Mieniem 
w Departamencie 



Gospodarowania Majqtkien1 

7. Opracowanie koncepcji dzialania Centr6w 2021 Biuro ds. Rewitalizacji i Zasad y tworzenia i 
Aktywnosci LokalnejlMieszkanc6w na terenie Miasta Mieszkalnictwa prowadzenia centr6w 

w Departamencie 
Rewitalizacji i Sportul Biuro 
Aktywnosci Miej skiej w 
Departamencie Strategii i 
Rozwoju 

8. Powolanie zespolulzespo16w do opracowania zasad 2021-2023 Biuro ds. Rewitalizacji i Zasady realizacji zadan 
realizacji zadan wpisanych do projekt6w Mieszkalnictwa wpisanych do proj ekt6w 
rewitalizacyjnych na podstawie wypracowanych w Departamencie rewitalizacyjnych na podstawie 
modeli. Rewitalizacji i Sportul Biuro wypracowanych modeli 

Aktywnosci Miej skiej w 
Departamencie Strategii i 
Rozwoju 

9. Wypracowanie koncepcji i uruchomienie 2021-2023 Biuro ds. Rewitalizacji i Powolanie przedsiybiorstwa 
przedsiybiorstwa spolecznego z udzialem Miasta Mieszkalnictwa spolecznego w formie 
L6di i partner6w spolecznych aktywizujqcego osoby w Departamencie sp61dzielni/sp61ki lub 
z obszaru rewitalizacji Rewitalizacji i Sportu wprowadzenie zlecen uslug 

publicznych w oparciu 
o klauzule spoleczne 

10. Wlqczenie organizacj i pozarzqdowych w proces 2021-2023 Biuro Aktywnosci Miejskiej Powolanie zespo16w z 
wdrazania nowych i ulepszania istniejqcych narzydzi w Departamencie Strategii i udzialem przedstawicieli N GO 
partycypacji spolecznej Rozwoju 

II. Rozwi~zania w zakresie wspolpracy finansowej 
1. Rozw6j Miejskiego Programu Mikrogrant6w (np. 2021-2023 Biuro Aktywnosci Miej skiej Liczba zadan sfinansowanych 

poprzez wprowadzenie tematycznych program6w w Departamencie Strategii i w ramach programu 
grantowych) Rozwoju wraz z wlasciwymi Mikrogrant6w/wielkosc 

j ednostkami organizacyj nymi srodk6w przeznaczonych na 



realizacjy Programu 
2. Promocja idei projekt6w partnerskich UML i NOO 2021-2023 Kom6rki organizacyjne Wypracowanie 

realizowanych ze zr6del pozabudzetowych zaangazowane w realizacjy planu/harmonogramu zadan, 
projekt6w w partnerstwie. do kt6rych Urzqd Miasta Lodzi 

bydzie szukal partner6w 
pozarzqdowych 
(informacja na stronie 
www.uml.lodz.pl/ngo) 

3. Wprowadzenie zmian w zakresie zasad pracy komisji 2021 LRDPP/Kom6rki oglaszajqce Zmiany w zasadach pracy 
konkursowych. konkursy ofert komisj i konkursowych 

4. Wypracowanie zasad w zakresie oceny celowosci 2021 Biuro Aktywnosci Miejskiej Zarzqdzenie Prezydenta 
i realizacj i zadan w trybie art. 19a ustawy z dnia w Departamencie Strategii i 
24 kwietnia 203 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego Rozwoju 
i 0 wolontariacie. 

5. Weryfikacj a poprawnosci formalnej i merytorycznej 2021 Biuro Aktywnosci Miejskiej Aktualizacj a Zarzqdzenia 
oceny ofert w trybie konkursowym (np. zmiana w Departamencie Strategii i Prezydenta Miasta 
kryteri6w oceny formalnej, wprowadzenie Rozwoju 
mozliwosci e-podpisu w formie epuap.) 

6. Aktualizacja zasad konkursu w ramach Funduszu Corocznie Biuro Aktywnosci Miej skiej Zaktualizowane zasady 
Wklad6w Wlasnych dla NOO w Departamencie Strategii i konkursu, konsultowane 

Rozwoju zLRDPP 
J 



Zadania wieloletnie planowane do zlecenia organizacjom pozarz~dowym 

I. Zadania zwi~zane z wprowadzeniem i realizacj~ funkcji spolecznych zaplanowanych w Projektach 1-8 Rewitalizacji Obszarowej 
Centrum Lodzi. Wybor operatorow na prowadzenie nowych funkcji. 

Od 2021 r. Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu oraz wlasciwe merytorycznie kom6rki organizacyjne 
Urzydu (Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Spolecznych, Biuro Aktywnosci Miejskiej w Departamencie 
Strategii i Rozwoju, Wydzial Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury, Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi) byd,! 
prowadzily wsp61pracy finansow'! poprzez realizacjy/zlecenie nastypuj,!cych zadan: 

1. 

2. 

3. 

N azwa zadania 
Uslugi polegaj,!ce na promocji i organizacji wolontariatu w ramach dzialalnosci wspomagaj,!cej funkcje 
spoleczne przewidziane w projektach 1,4,7,8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi oraz pod k,!tem 
rozwoju wsp6lnot i spolecznosci lokalnych, wsp61finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 
2014-2020 
Uslugi polegaj,!ce na przeprowadzeniu animacji spoleczno - kulturalnej, dzialaniach edukacyjnych 
i promocyjnych, wspomagaj,!ce wprowadzenie nowych funkcji spolecznych na obszarze projekt6w 1-8 
Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi wynikaj,!cych z Program6w Funkcjonalno-Uzytkowych-
m.in. mieszkania chronione, Domy Dziennego Pobytu, Punkt Pracy Socjalnej, Filie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Centra Aktywnosci Lokalnej/plac6wki wsparcia dziennego/swiedice srodowiskowe, Osrodek 
Interwencji Kryzysowej, Centrum Wolontariatu, Plac6wki Opiekunczo-Wychowawcze, Centrum Wsparcia 
i Rozwoju Spolecznego, Centrum Obywatelskiego realizowane w ramach projekt6w Rewitalizacji 
Obszarowej Centrum Lodzi, wsp61finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2014-2020 
Wyb6r operator6w na prowadzenie nowych funkcji spolecznych na obszarze Projekt6w 
1-8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi 

Prowadzenie CAL - Centrum Aktywnosci Lokalnej z funkcj,! terapeutyczn'!lub plac6wki wsparcia 

Okres 
realiza~i 

2021-2023 

2020-2023 

2020 - 2023 

od 2022 

Tryb realizacji 

przetarg 

przetargi 

konkursy 



dziennego - ul. Rewolucji 1905 r. 15 
Prowadzenie Centrum Aktywnosci Lokalnejl lub swietlicy 0 profilu artystycznym - ul. Rewolucji 1905 r. od 2023 
17 
Prowadzenie CAL - Centrum Aktywnosci Lokalnej z funkcjC!- rozwoju przedsittbiorczosci lub plac6wki od 2022 
wsparcia dziennego - ul. Sienkiewicza 22 
Prowadzenie CAL - Centrum Aktywnosci Lokalnej lub plac6wki wsparcia dziennego - ul. P61nocna 23 od 2022 
Prowadzenie CAL - Centrum Aktywnosci Lokalnej 0 profilu senioralnym lub plac6wki wsparcia od 2022 
dziennego - ul. Pomorska 11 
Prowadzenie CAL - Centrum Aktywnosci Lokalnej lub plac6wki wsparcia dziennego - ul. Piotrkowska od 2023 
115 
Prowadzenie CAL - Centrum Aktywnosci Lokalnej lub plac6wki wsparcia dziennego - ul. Legion6w 20a od 2022 
Prowadzenie CAL - Centrum Aktywnosci Lokalnej z funkcjC!- terapeutycznC!-lub plac6wki wsparcia od 2023 
dziennego - ul. Legion6w 44 
Prowadzenie mieszkan chronionych dla absolwent6w pieczy zastttpczej od 2021 
ul. Wschodnia 45, ul. Kilinskiego 36, ul. Narutowicza 4, ul. Narutowicza 12, ul. Tuwima 33, 

ul. Piotrkowska 115, ul. Sienkiewicza 56, ul. Gdanska 1 
Prowadzenie mieszkan chronionych dla 16 os6b z zaburzeniami psychicznymi - ul. W16kiennicza 3, od 2021 
ul. Wschodnia 42, ul. Sienkiewicza 56 
Prowadzenie mieszkan chronionych dla 14 os6b z niepelnosprawnosciC!- intelektualnC!- - ul. Wschodnia 35, od 2020 
ul. Piotrkowska 115, ul. Gdanska 8 
Prowadzenie mieszkan chronionych dla 20 os6b z niepelnosprawnosciC!- ruchowC!- - ul. Kilinskiego 39, od 2021 
ul. Zachodnia 56, ul. Sienkiewicza 79, ul. Mielczarskiego 22, ul. Legion6w 20 
Prowadzenie Centrum Obywatelskiego od 2022 
Prowadzenie Centrum Wsparcia i Rozwoju Spolecznego - ul. Pogonowskiego 34 (Centrum Wolontariatu, od 2022 
Mittdzypokoleniowy Klub Podw6rkowy, Srodowiskowy Dom Samopomocy, Klub Samopomocy, Centrum 
Treningu Umiejtttnosci Spolecznych, Centrum Streetworkingu, Klub Integracji Spolecznej, Gabinet 
medyczny, Centrum dzialan organizacj i pozarzC!-dowych, Pracownie artystyczne i spoleczne) 
Prowadzenie Srodowiskowego Domu Samopomocy - ul. P61nocna 23 od 2022 

4. Rozw6j wsp61not i spolecznosci lokalnych - Prowadzenie dzialan animacyjnych w Miejscu Aktywnosci 2020 - 2021 
Lokalnej w Domu Wielopokoleniowym przy ul. W 6lczanskiej 168 



II. Zadania wieloletnie realizowane przez Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi oraz Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych I 

w Departamencie Zdrowia i Spraw Spolecznych U rz'(du Miasta Lodzi 

N azwa zadania Okres realizacji Tryb 

1. 
Prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie opiekunczej (w tym kol zainteresowan, 01.01.2021-

Konkurs 
swietlic, klubow i ognisk wychowawczych) 31.12.2023 

2. 
Prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie pracy podworkowej realizowanej przez 01.01.2021-

Konkurs 
wychowawcy 31.12.2023 

3. Prowadzenie placowek opiekunczo-wychowawczych typu rodzinnego 
01.05.2018-

Konkurs 
30.04.2023 

4. Prowadzenie placowek opiekunczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego 
01.05.2018-

Konkurs 
30.04.2023 

5. Prowadzenie placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego 
01.01.2020-

Konkurs 
31.12.2024 

6. 
Prowadzenie mieszkan chronionych dla pelnoletnich wychowankow opuszczajqcych formy pieczy 01.05.2018-

Konkurs 
zastypczej 30.04.2021 

7. 
Udzielanie schronienia, zapewnienie posilku oraz niezbydnego ubrania osobom tego pozbawionym 01.01.2021-

Konkurs 
(w schroniskach i noc1egowniach) 31.12.2022 

8. Realizacja programu oslonowego pn. "Mieszkania wspierane dla osob bezdomnych" 
01.01.2019-

Konkurs 
31.12.2021 

9. Realizacja programu oslonowego pn. "Swietlica dla osob bezdomnych" 
01.01.2019-

Konkurs 
31.12.2021 

10. Prowadzenie "Autobusu dla bezdomnych i potrzebujqcych" 
01.01.2019-

Konkurs 
31.12.2021 

11. Prowadzenie j ednostek specj alistycznego poradnictwa 
01.01.2019-

Konkurs 
31.12.2021 

12. Organizowanie i swiadczenie uslug opiekunczych w miej scu zamieszkania 
01.01.2021-

Konkurs 
31.12.2023 

13. Organizowanie i swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych w miejscu zamieszkania 01.05.2018- Konkurs 



31.12.2021 

14. 
Organizowanie i swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych w miejscu zamieszkania 01.05.2021-

Konkurs 
dla os6b z zaburzeniami psychicznymi 31.12.2023 

15. Prowadzenie dziennych dom6w pomocy 
01.05.2018-

Konkurs 
31.12.2021 

16. Prowadzenie srodowiskowych dom6w samopomocy dla os6b z zaburzeniami psychicznymi 
01.01.2019-

Konkurs 
31.12.2021 

17. Prowadzenie klub6w samopomocy dla os6b z zaburzeniami psychicznymi 
01.05.2018-

Konkurs 
31.12.2021 

18. Prowadzenie mieszkan chronionych dla os6b z niepelnosprawnosciami 
01.04.2020-

Konkurs 
31.12.2024 

19. Prowadzenie domu dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w ciqzy 
01.07.2018-

Konkurs 
30.06.2023 

20. Prowadzenie dom6w pomocy spolecznej 
01.01.2021-

Konkurs 
31.12.2023 

21. Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej 
01.05.2018-

Konkurs 
31.12.2021 

22. Prowadzenie specjalistycznego osrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 
01.01.2021-

Konkurs 
31.12.2025 

23. Organizowanie i prowadzenie hosteli dla os6b z problemem alkoholowym 
01.01.2021-

Konkurs 
31.12.2025 

24. 
Zwiykszenie dostypnosci pomocy dla os6b z problemem alkoholowym i czlonk6w ich rodzin 01.01.2019-

Konkurs 
w formie dozywiania 31.12.2021 

25. 
Organizowanie i prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie opiekunczo-specjalistycznej 01.01.2019-

Konkurs 
dla dzieci i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholowym 31.12.2021 

26. 
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji 01.01.2019-

Konkurs 
spolecznej dla os6b uzaleznionych od alkoholu 31.12.2021 
Organizowanie i prowadzenie osrodk6w rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla os6b 

01.01.2021-
27. uzaleznionych i szkodliwie uzywajqcych substancje psychoaktywne, kt6re ukonczyly program 

31.12.2025 
Konkurs 

terapeutyczny 

28. 
Realizacja program6w reintegracji zawodowej dla hezrobotnych os6b z problemem narkotykowym, 01.01.2019-

Konkurs 
kt6re ukonczyly program terapeutyczny 31.12.2021 



29.1 Realizacja program6w reintegracji spolecznej os6b z problemem narkotykowym, kt6re ukonczyly 01.01.2019-
Konkurs 

program terapeutyczny 31.12.2021 
III. Zadania wieloletnie realizowane przez Biuro Aktywnosci Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju 
1. l Prowadzenie L6dzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarzqdowych 2021-2022 Konkurs 
IV. Zadania wieloletnie realizowane przez Wydzial Kultu!y w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultu.r-y 
1. 

Wydzial Kultury w Departamencie 
Zadanie nie 

2021-2023 finansowe 
Prowadzenie Bazy Zasob6w W sp61nych 

Pracy, Edukacji i Kultury 

2. Powierzenie realizacji zadania publicznego na zasadach Konkurs 
wylonienia operatora prowadzqcego Centrum Wydzial Kultury w Departamencie 

2022-2024 
Mieszkanc6w IOsiedlowy Klub Aktywnosci na osiedlu Pracy, Edukacj i i Kultury 
Nowosolna 

V. Zadania wieloletnie realizowane przez Biuro Rozwoju Gospodarczego i Wspolpracy Mi~dzynarodowej w Departamencie Prezydenta 
Urz~du 

1. Powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach 
regrantingu, w zakresie promocji i przeprowadzenia dzialan 
zmierzajqcych do przeksztalcenia Lodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i 
w centrum wydarzen naukowych i edukacj i wyzszej 0 W sp61pracy Miydzynarodowej w 2020-2021 Konkurs 
znaczeniu miydzynarodowym, zachycajqcych do Departamencie Prezydenta 
studiowania w Lodzi i promujqcych osiqgniycia naukowe 
Lodzi 



OGLOSZENIE 

Zahlcznik Nr 2 
do zarz'ldzenia Nr S-~ BO IV II 112 0 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia J 8 U~-t0fa4a. 2020 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza przeprowadzenie konsultacji z Lodzk~ Rad~ Dzialalnosci Pozytku Publicznego 

i z organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie, 

projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie przyj~cia "Wieloletniego 
Programu wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami, 
o ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku 

publicznego i 0 wolontariacie, na lata 2021 - 2023". 

Konsultacje odb~d'l si~ w okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do dnia 10 grudnia 
2020 r., w formie: 
1) skladania opinii i uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza 
konsultacyjnego dost~pnego: 

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi pod adresem bip.unll.lodz.pl, 
e) na stronie internetowej Urz~du Miasta Lodzi pod adresem \V\v\v.uml.lodz.pl/ngo, 
f) na portalu VOX POPULI pod adresem vox.utnl.lodz.pl; 

2) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarz'ldowych umozliwiaj'lcego zdobycie 
wiedzy na temat konsultowanego dokumentu, z mozliwosci'l skladania uwag, propozycji 
i opinii do protokolu, kt6re przeprowadzone zostanie za pomoc'l srodk6w 
porozumiewania si~ na odleglosc, zapewniaj'lcych jednoczesn'l transmisj~ wizji 
i dzwi~ku, w dniu 1 grudnia 2020 r. od godz. 16.00 do godz. 18.00. 

Wypelniony formularz mozna przekazac: 
1) osobiscie w Biurze Aktywnosci Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju 

Urz~du Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II pi~tro, pok6j 
nr 1), w godzinach pracy Urz~du Miasta Lodzi; 

2) drog'l elektroniczn'l na portalu VOX POPULI pod adresem vox.unll.lodz.pl 

Propozycje, opinie i uwagi przekazane w tnne] formie, zlozone przed dniem 
27 listopada 2020 r., po dniu 10 grudnia 2020 r. lub niepodpisane czytelnie imieniem 
i nazwiskiem, nie b~d'l rozpatrywane. 



Zahtcznik N r 3 
do zarz'tdzenia Nr '/080 /VIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia J g lc:~tora..t;{a... 2020 r. 

Formularz konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie przyj~cia 
"Wieloletniego Programu wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami pozarz~dowymi 
oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie, na lata 2021 - 2023" 

Uwagi do Programu 

Lp. Obecny zapis Proponowane brzmienie zapisu Uzasadnienie 

(strona, §, ust~p, punkt, 
podpunkt) 

1. 

2. 

3. 

Opinia 0 "Wieloletnim Programie wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami 
pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie, na lata 2021 -
2023" wraz z uzasadnieniem: 

a) pozytywna; b) raczej pozytywna; c) trudno powiedziec; d) raczej negatywna; e) negatywna 
(prosz~ podkreslic wlasciw't odpowiedz) 



Nazwa i adres organizacji pozarz~dowej zglaszaj~cej uwagilopinie oraz czytelnie 
wpisane imi~ i nazwisko osoby wypelniaj~cej formularz: 

Uwagi i opinie zgloszone na formularzu konsultacji wypelnionym anonimowo nie b~d~ 
rozpatrywane. 


