
DrukNr ?/.?016 
Projekt z dnia 14 

UCHWAEA NR 
RADY MlEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w spra~vie przyjqcia ,,Polityld Spoiecznej 2020+ dla Miasta Lodzi - Strategii 
Ronviqzywania Problen16m Spolecznycii". 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czeiwca 1998 1: 
o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) w zwiqzku z art. 17 ust. 1 
pkt 1 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej @z. U. z 2015 r. 
poz. 163,693,1045,1240,13 10,1359,1607,1616,1830 i 1893), Rada Miejska w Lodzi 

9 1. Przyjmuje siq ,,Polifykq Spolecznq 2020+ dla Miasta Lodzi - Strategiq 
Rozwiqzywa~lia Problem6w Spolecznych", stanowiqcq zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

3 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. I 
3 3. Uchwaia wchodzi w iycie z dniem podjqcia. I 

Przewodniczqcy 
Rady Miejiejslj m Eodzi 

. 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 17 ust, 1 pkt 1 oraz 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy 
spolecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze un.) do zadah wlasnych gminy oraz powiatu 
o charakterze obowiqzkowym naleiy opracowanie i realizacja strategii rozwiqzywania 
problem6w spolecznych ze szczeg6lnytn uwzglednieniem progran16w pomocy spolecznej, 
profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych i innych, kt6rych cele~n jest integracja 
os6b i rodzin z grup szczeg6lnego ryzyka. 

Prezydent Miasta w formie zarzz+dzenia powotal Zesp61 do spraw opracowania 
projektu ,,Polityki Spolecznq 2020+ dla Miasta Eodzi - Strategii Rozwiqzywania Problen16w 
Spolecznych", a nastqpnie zostaly przeprowadzone konsultacje spoleczne, kt6re odbyly siq 
w dniach 8-29 stycznia 2015 r. Przedmiotowe konsultacje zostaly poprzedzone podaniem do 
publicznej wiadomoSci ogtoszenia Prezydenta Miasta Eodzi za poirednictwenl Biuletynu 
Informacji Publicznej, strony internetowej Urzqdu Miasta Lodzi oraz strony internetowej 
Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Eodzi. 

W zwiqzkn z powyiszym zasadnym jest podjecie powyiszej uchwaly i wypelnienie 
przez to ustawowego obowiqzku wynikajqcego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
spolecznej. 




















































































































































































































































































































































































































































