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Formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia  

„Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021” 

 

Lp. 

Uwagi do Programu 

Uzasadnienie  
Obecny zapis 

(strona, §, ustęp, punkt, 

podpunkt) 

Proponowane brzmienie zapisu 

1. s. 7, § 10: . Organizacje 

pozarządowe mogą 

również występować w 

procedurach 

dotyczących zakupu 

przez Miasto 

potrzebnych usług w 

trybie i na zasadach 

przewidzianych w 

ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 oraz z 

2020 r. poz. 1086). 

 Rekomendujemy 

zaktualizowanie zapisu w 

związku z wchodzącą w 

życie od 01.01.2021 

ustawą z dn. 11 września 

2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, ze 

wskazaniem włączenia 

organizacji 

pozarządowych jako 

realizatorów zamówień 

publicznych, w tym w 

szczególności zamówień 

bagatelnych oraz 

zamówień na usługi 

społeczne.  
2. s. 10, § 18, ust. 2  Dodanie punktu h: 

Wypracowanie koncepcji i 

uruchomienie 

przedsiębiorstwa 

społecznego z udziałem 

Miasta Łódź i partnerów 

społecznych aktywizującego 

osoby z obszaru 

rewitalizacji 

Biorąc pod uwagę, że od 

2021 roku Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w subregionie 

IV woj. łódzkiego (m. 

Łódź) będzie dysponował 

środkami na utworzenie 

miejsc pracy w 

nowopowstających 

przedsiębiorstwach 

społecznych 2021 rok 

wydaje się być najlepszym 

czasem na uruchomienie 

przez Miasto Łódź i 



partnerów społecznych 

przedsiębiorstwa 

społecznego.  

3.    

 

Opinia o „Programie współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021” wraz  

z uzasadnieniem: 

 

a) pozytywna; b) raczej pozytywna; c) trudno powiedzieć; d) raczej negatywna; e) negatywna 

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Nazwa i adres organizacji pozarządowej zgłaszającej uwagi/opinie oraz czytelnie 

wpisane imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz:  

 

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź 

Karolina Fijołek-Głowacka 

 

 

 

 

Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą 

rozpatrywane. 

 


