
UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

DrukNr g% 'j &QAg - 
Projekt z dnia 4 rnaya NA 6 

zmieniajqca uchwalq w sprawie utworzenia jednostki buddetowej pod nazwq ,,Centrum 
Swiadczen Socjalnych w Eodzi" i nadania statutu jednostce. 

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o sarnorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, 
z2014r. poz. 379,911, 1146, 1626 i 1877, z2015r. ~ 0 ~ ~ 2 3 8 , 5 3 2 ,  1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 
1269, 1358, 1513, 1830, 1854,1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w Eodzi 

uchwala, co nastgpuje: 

$ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Lodzi Nr LVI/1064/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. 
w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod n w q  ,,Centrum ~wiadczeri Socjalnych w Lodzi" 
i nadania statutu jednostce (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2015 r. poz. 1145), wprowadza siq 
nastqpuj qce zmiany : 

1) $ 2 otrzymuje brzmienie: 

,,$ 2. Przedmiotem dzialalnoSci Centrum bgdzie wykonywanie zadan w zakresie: 
1) Swiadczen rodzinnych; 

2) zasilk6w dla opiekun6w; 

3) Swiadczeli wychowawczych; 

4) Swiadczed alimentacyjnych; 

5) dodatk6w mieszkaniowych; 

6) dodatk6w energetycznych; 

7) dzialari wobec dhinikbw alimentacyjnych."; 

2) w statucie jednostki budletowej pn. ,,Centrum ~wiadczeri Socjalnych w Lodzi", stanowiqcym 
zalqcznik do uchwaly, $ 2 otrzymuje brzmienie: 

,,$ 2. Do zadan statutowych Centrum nale2y realizowanie zadali w zakresie Swiadczeri 
rodzinnych, zasilkow dla opiekun6wY Swiadczeli wychowawczych, Swiadczeri 
alimentacyjnych, dodatk6w mieszkaniowych, dodatk6w energetycznych oraz dzialah 
podejmowanych wobec d u n i k a  alimentacyjnego, a w szczeg6lnoSci: 

1) obshga os6b ubiegaj4cych siq o Swiadczenia, w tym wydawanie i przyjmowanie 
wniosk6w oraz udzielanie informacji; 

2) prowadzenie postqpowan majqcych na celu ustalenie prawa do Swiadczeri; 

3) wyplata Swiadczeli; 

4) postqpowanie w sprawach Swiadczeti nienaleinych; 

5) prowadzenie spraw dotyczqcych dluinik6w alimentacyjnych.". 
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$2.  Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

$ 3. Uchwaia wchodzi w 2ycie e dniem 1 kwietnia 2016 r., jednak nie wczegniej ni8 po 
uplywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzqdowyrn Wojewddztwa Lddzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta Lodzi 



UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAEY RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

w sprawie: zmiany uchwaly w sprawie utworzenia jednostki budietowej pod nazwq 
Centrum ~wiadczen Socjalnych w Lodzi i nadania statutu jednostce. 

Ustawq z dnia 1 1 lutego 2016 r. o pomocy pdstwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 195) nalozono na gminy obowiqzek realizacji zadah z zakresu Bwiadczenia 
wychowawczego. Jest to zadanie zlecone grninie z zakresu administracji rzqdowej. 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ww. ustawy, Prezydent Miasta Lodzi zarzqdzeniem 
Nr 2912/VII/16 z dnia 18 lutego 201 6 r. wyznaczyl Centrum ~wiadczen Socjalnych w Lodzi 
do realizacji zadari zwiqanych z wyplatq Bwiadczenia wychowawczego. 
W zwiqzku z powyiszym, konieczna jest miam uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi 
Nr LVI/1064/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budietowej pod 
nazwq ,,Centrum Swiadczeh Socjalnych w Lodzi" i nadania statutu jednostce (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego z 2015 r. poz. 1145). Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pciin. zm.) statut jednostki 
budzetowej nadawany jest przez gminne organy stanowiqce, a wiec Radq Miejskq w Lodzi. 
Jednostka budzetowa dzida na podstawie statutu, kt6ry okreila w szczeg6lnoBci przedmiot jej 
dzialalnoBci. 
Biorqc powyzsze pod uwagq, podjecie przedmiotowej uchwaly jest zasadne. 


