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PLAN KONSULTACJI SPOLECZNYCH 4,.,,,,•• 7danowska 

NA 2019 ROK 

Realizator 
konsultacji 
spolecznych 

Przedmiot konsultacji spolecznych 
Termin realizacji 

konsultacji 
spolecznych 

Wydzial Edukacji 

Zmiana uchwaly w sprawie ustalenia planu 
SleCI publicznych szk61 podstawowych 
na obszarze Miasta Lodzi oraz okreslenia 
granic ich obwod6w. 

styczewluty 2019 r. 

Regulamin udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczni6w 
zamieszkalych na terenie Miasta Lodzi. 

luty/marzec 2019 r. 

Biuro Architekta 
Miasta 

Projekt uchwaly w sprawie ustalenia zasad 
1 warunk6w sytuowania obiekt6w malej 
arch i tektury , tablic reklamowych i urz~dzen 
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabaryt6w, 
standard6w jakosciowych oraz rodzaj6w 
materia16w budowlanych, z jakich mog~ bye 
wykonane dla miasta Lodzi (tzw. Kodeksu 
Krajobrazowego dla Miasta Lodzi). 

I kwartal 2019 r. 

Biuro ds . 
Rewitalizacji 

Zmiana zasad powolywania skladu 1 zasad 
funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji. 

I polowa 2019 r. 

Biuro ds. Partycypacj i 
Spolecznej 

Projekt Uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi 
w spraWle zasad L6dzkiego Budzetu 
Obywatelskiego jako szczeg61nej formy 
konsultacji spolecznych. 

I kwartal 2019 r. 

Projekt Uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi 
w spraWle zasad L6dzkiego Budzetu 
Obywatelskiego jako szczeg61nej formy 
konsultacji spolecznych (konsultacje 
dedykowane organizacjom pozarz~dowym). 

I kwartal 2019 r. 

L6dzki Budzet Obywatelski 2019/2020. I-III kwarta120 19 r. 

Priorytety budzetu miasta Lodzi na 2020 r. I p61rocze 2019 r. 

Projekt uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi 
w sprawie przyjycia "Programu wsp61pracy 
Miasta Lodzi z organizacjami pozarz~dowymi 
oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dziala1nosci pozytku pub1icznego 
i 0 wolontariacie, na rok 2020".' 

IV kwartal 2019 r. 



, . 

-
Wydzial Budzetu 

Projekt budzetu miasta Lodzi 
oraz Wieloletniej Prognozy 
dla miasta Lodzi . 

na 2020 r. 
Finansowej listopad 2019 r. 

Wydzial Gospodarki 
Komunalnej 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 
Lodzi.2 

dla Miasta 
III kwartal 2019 r. 

I Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia1alnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie oraz "Regulamin 
konsultowania z rad'l dzia1alnosci pozytku publicznego lub organizacjami pozarz'ldowymi i podmiotami, 0 

kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzia1alnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie, projekt6w akt6w 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyCZllcych dzia1alnosci statutowej tych organizacji", stanowi'lcy za1'lcznik 
do uchwa!y Nr XCIII 6 1611 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie przyjycia "Regulaminu 
konsultowania z rad'l dzia1alnosci pozytku publicznego lub organizacjami pozarZ'ldowymi i podmiotami, 0 

kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projekt6w akt6w 
prawa miejscowego w dziedzinach dotycz'lcych dzialalnosci statutowej tych organizacji". 

2 Konsultacje realizowane w oparciu 0 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu infonnacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spo1eczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania 
na srodowisko (Oz. U. z 2017, poz. 1405 z p6i.n. zm.) . 


