Regulamin działania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Sportu Powszechnego
przy Wydziale Sportu Urzędu Miasta Łodzi

§ 1. Zadania i cele Komisji
1. Komisja będzie ciałem inicjatywno-doradczym zajmującym się:
• proponowaniem, opiniowaniem i współtworzeniem aktów prawnych oraz
dokumentów o charakterze programowym i strategicznym w zakresie sportu
powszechnego rozumianego jako szeroko pojętą uniwersalną aktywność fizyczną i
rekreację jednostek i grup społecznych, przedstawicieli wszystkich pokoleń
mieszkańców Łodzi;
• inicjowaniem działań w zakresie w zakresie sportu powszechnego (wg. definicji jw.)
• diagnozowaniem oraz monitorowaniem potrzeb mieszkańców Łodzi z zakresu sportu
powszechnego;
• działaniami w zakresie kształtowania priorytetów współpracy z organizacjami
pozarządowymi i standardów zadań konkursowych w obszarze
sportu
powszechnego;
• współpracą w zakresie określania priorytetów działań Urzędu Miasta Łodzi w
obszarze sportu powszechnego;
• podejmowaniem działań na rzecz integracji międzysektorowej w kwestiach
dotyczących sportu powszechnego;
• kształtowaniem współpracy pomiędzy róŜnymi organizacjami i instytucjami,
działającymi w obszarze sportu powszechnego;
W działaniach KDO kierować się będziemy spójnością z zapisami w „Strategii Rozwoju
Miasta Łódź 2020+”, „Polityka Rozwoju Sportu dla Miasta Łodzi 2020+” i w innych
dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju sportu powszechnego w naszym kraju i w
naszym mieście,

2.

KDO powstaje w celu:

CEL GŁÓWNY: Zwiększenia świadomości rangi sportu powszechnego, jego wpływu na
zdrowie i jakość Ŝycia mieszkańców Łodzi w kaŜdym wieku
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zmniejszenie dysproporcji w wydatkowaniu przez miasto środków finansowych
wspierających sport zawodowy a sport powszechny
2. Optymalizacja wykorzystania istniejącej bazy sportowej udostępnianej mieszkańcom i
organizacjom pozarządowych poprzez:
a. Wypracowanie i ujednolicenie reguł i zasad korzystania z w/w bazy (preferencje i
ulgi na zajęcia sportowe
b. Stworzenie ogólnodostępnej i moŜliwej do bieŜącej aktualizacji platformy
wymiany informacji o podejmowanych działaniach, imprezach oraz o ich efektach

c. Zaproszenie rekomendowanych organizacji pozarządowych do współzarządzania
bazą sportową i przekazanie im części kompetencji zarządcy
d. Wpisanie na stałe do BudŜetu miasta pozycji dedykowanej sportowi
powszechnemu jako nowego zadania
e. Włączenie sportu powszechnego realizowanego przez organizacje pozarządowe w
program rewitalizacji społecznej
f. Upowszechnianie historii łódzkiego sportu, dokumentacja i digitalizacja juŜ
istniejącej dokumentacji w ramach programu ToŜsamość i tradycja łódzkiego
sportu
g. Włączanie do
aktywności
fizycznej
całych
rodzin
i
tworzenie
międzypokoleniowych więzi
h. Stworzenie przestrzeni dla współpracy przedstawicieli sportu powszechnego i
zawodowego z korzyścią dla wszystkich mieszkańców miasta
i. Działania edukacyjne promujące aktywność fizyczną w placówkach oświatowych
(od przedszkoli do szkół średnich i uczelni wyŜszych)
j. Wypracowanie partnerskich relacji z Wydziałem Sportu, Wydziałem Edukacji,
Wydziałem Zdrowia i MOPS oznaczających konsultowanie z organizacjami
pozarządowymi dokumentów strategicznych z obszaru sportu powszechnego w
mieście Łodzi na etapie ich powstawania

§ 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 poŜytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe i
realizowane zadania są w obszarze sportu powszechnego.
2. Organizacje pozarządowe lub podmioty naleŜące do Komisji reprezentowane są podczas
jej zebrań przez minimum jedną osobę.
3. Przedstawiciele wyŜej wymienionych organizacji lub podmiotów, zgłaszających chęć
wstąpienia do Komisji, są zobowiązani wypełnić Deklarację Woli przystąpienia do
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Sportu Powszechnego wedle wzoru zawartego w
załączniku nr 2 do Trybu w Zarządzeniu 4129/VI/2013 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja
2013r. w sprawie wprowadzenia „Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania
komisji dialogu obywatelskiego w Mieście Łodzi” i złoŜyć go podczas Zebrania Komisji
do zatwierdzenia przez obecnych członków Komisji.
4. Wystąpienie z Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Sportu Powszechnego następuje po
pisemnym złoŜeniu wniosku i przyjęciu go przez pozostałe organizacje wchodzące w
skład Komisji.
§ 3. Organy Komisji
1. Członkowie Komisji powołują i odwołują ze swojego grona w głosowaniu jawnym
większością głosów przewodniczącego (-cą), który (-a) kieruje pracami Komisji, oraz jej
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sekretarza. KaŜda organizacja dysponuje jednym głosem. Jedna osoba moŜe
reprezentować tylko jedną organizację.
Funkcje przewodniczącego (-ej) oraz sekretarza Komisji są kadencyjne. Kadencja trwa
rok, moŜliwe jest dokonanie reelekcji.
W razie rezygnacji przewodniczącego (-ej) lub sekretarza z funkcji nową osobę naleŜy
wybrać na najbliŜszym posiedzeniu Komisji.
Dotychczasowy przewodniczący (-a) lub sekretarz sprawuje swoją funkcję do czasu
wyboru nowej osoby na to stanowisko. JeŜeli z przyczyn obiektywnych nie jest to
moŜliwe, do czasu wyboru nowej osoby funkcję przewodniczącego (-ej) przejmuje
sekretarz Komisji; w analogicznej sytuacji funkcję sekretarza przejmuje przewodniczący
(-ca) Komisji.
Przewodniczący (-a) lub sekretarz wybrany (-a) po rezygnacji osoby pełniącej wcześniej
tę funkcję, pełni swoją funkcję do zakończenia kadencji poprzednio wybranej osoby.

§ 4. Zasady regulujące pracę Komisji
1. PrzynaleŜność, jak i rezygnacja z prac w Komisji ma charakter dobrowolny.
2. Przedstawiciele organizacji lub podmiotów będących członkami Komisji, wykonują swą
pracę społecznie.
3. Zebrania Komisji są otwarte.
4. O kolejnych terminach zebrań Komisji przewodniczący (-ca) informuje mailowo (na
adresy zadeklarowane przez członków Komisji jako kontaktowe) na 7 dni roboczych
przed planowanym zebraniem Komisji.
5. Osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym niebędącym członkami Komisji oraz
innym podmiotom zainteresowanym pracami Komisji przysługuje głos doradczy.
6. Z kaŜdego posiedzenia sporządzany jest protokół, zawierający m.in.: przyjęty porządek
posiedzenia; listę uczestników spotkania wraz z podaniem nazw reprezentowanych przez
nich organizacji; główne ustalenia oraz uchwały podjęte podczas spotkania; imienne
wyniki głosowania, jeśli takie zostało w czasie posiedzenia Komisji przeprowadzone.
7.
Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące prac Komisji publikowane są
w odpowiedniej zakładce na stronie http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl.
8. W innych kwestiach niezawartych w niniejszym Regulaminie, stosuje się ustalenia
zawarte w Zarządzeniu 4129/VI/2013 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2013r. w sprawie
wprowadzenia „Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji dialogu
obywatelskiego w Mieście Łodzi”

§ 5. Inicjatywa uchwałodawcza oraz głosowanie
1. Wszystkie głosowania Komisji są jawne, większościowe, zaś ich wyniki imienne są
publikowane.
2. W przypadku równej liczby głosów oraz niemoŜliwości osiągnięcia konsensusu decyduje
głos przewodniczącego (-ej) Komisji lub w razie jego (jej) nieobecności innej osoby,
prowadzącej posiedzenie, wskazanej zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.

3. KaŜdy z członków Komisji ma prawo wniesienia oraz prezentacji projektu uchwały, która
ma zostać przyjęta przez Komisję:
 projekt uchwały naleŜy przesłać drogą mailową do przewodniczącego (-ej)
Komisji;
 do projektu uchwały naleŜy dołączyć uzasadnienie, które wnoszący prezentuje na
posiedzeniu Komisji.

§ 6. Kierowanie pracami Komisji oraz jej przedstawicielstwo
1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący (-ca).
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego (-cej) pracami Komisji osoba wskazana
przez przewodniczącego / przewodniczącą spośród członków Komisji.
3. Komisję na zewnątrz reprezentuje jej przewodniczący (-ca) lub osoba przez niego (przez
nią) wyznaczona.
4. Przewodniczący (-ca), reprezentując Komisję, zobowiązany (-na) jest do przedstawienia
stanowiska Komisji, jeŜeli takowe zostało wypracowane i przyjęte.
5. Przewodniczący (-ca) lub wyznaczona przez niego osoba w imieniu Komisji współpracuje
z Łódzką Radą Działalności PoŜytku Publicznego.

§ 7. Wejście w Ŝycie oraz zmiany zawarte Regulaminie pracy
1. Regulamin pracy Komisji – przyjęty w drodze głosowania w którym to głosowaniu
uczestniczy ponad połowa organizacji będących członkami Komisji – wchodzi w Ŝycie z
dniem przyjęcia przez Komisję.
2. Zmiany w Regulaminie pracy przyjmowane mogą być w drodze głosowania
w trakcie posiedzenia Komisji, w którym uczestniczy ponad połowa organizacji będących
jej członkami. Do zmienionej wersji Regulaminu załącza się zestawienie wcześniejszej
wersji oraz dokonanej zmiany.
3. Sprawy nieujęte w Regulaminie, a będące w kompetencji Komisji, mogą być regulowane
w drodze głosowania zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków
Komisji.

