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AUTOPOPRAWKA 
PREZYDENTA MIASTA tODZI 

z dnia 3 lutego 2016 r. 

do projektu uchwaty Rady Miejskiej w todzi  w sprawie przyjvcia ,,Polityki Spolecznej 
2020+ dla Miasta todzi  - Strategii Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych" 

W ,,Polityce Spoteczlle,j 2020+ dla Miasta todzi -- Strategii Rozwiqzywania Problemow 
Spolecznych" (Druk Nr 712016, projekt z dnia 14 stycznia 2016 r.), stanowiqcej zatqcznik do 
projektu uchwaly wprowadza sie nastepujqce ziniany: 

1) w Rozdziale 2 - ,,Diagnoza Spoleczna Miasta todzi", w podrozdziale 2.3 - ,,Problemy 
rodzin i pieczy zastepczej" podpunkt 2.3.1.6 (str. 47) otrzyrnuje brzmienie: 

,,2.3.1.6.- Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie" 

2) Zalqcznik do ,,Polityki Spo1ecz1le.j 2020~1- dla Miasta todzi - Strategii Rozwiqzywania 
Problemow Spolecznych" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku do autopoprawki. 
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Uzasadnienie 

do autopoprawki do projektu uchwaty Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie przyjecia 
,,Polityki Spolecznej 2020+ dla Miasta Lodzi - Strategii Rozwiazywania Problem6w 

Spolecznych" 

1) Tytul podpunktu 2.3.1.6 w ,,Polityce Spotecznej 2020+ dla Miasta Lodzi - Strategii 
Rozwiz$zywania Problemow Spolecznych" stanowiqcej zatqcznik do projektu uchwaly Rady 
Miejskiej w Lodzi w sprawie przyjqcia ,,Polityki Spolecznej 2020+ dla Miasta Lodzi - 
Strategii Rozwiqzywania Problemow Spolecznych" otrzyma? nowe brzmienie - 
,,Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie" ze wzglqdu na koniecznoSC doprecyzowania 
przedmiotowego dokumentu. 

2) Zalqcznik Nr 1 do projektu uchwaly zawierajqcego mapy rozkladu przestrzennego 
zjawisk spolecznych oraz czynnilc6w warunkujqcych niskq jakoSC zycia zostal uzupehiony 
o 13 dodatkowych map opracowanych przez Lodzki OSrodek Geodezji na podstawie danych 
z poszczeghlnych Administracji Zasobbw Komunalnych, Miejskiego OSrodka Pomocy 
Spotecznej w Lodzi, Wydzialu Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych UML oraz Biura 
Promocji Zatrudnienia i Obslugi DzialalnoSci Gospodarczej w Departamencie Spraw Spolecznych 
UML w celu uzupetnienia analiz przeprowadzonych na potrzeby opracowania ,,Politylci 
Spolecznej 2020+ dla Miasta Lodzi - Strategia Rozwiqzywania Problemow Spolecznych". 

Dodatkowe mapy: 
1. ,,Ilosc i stopien zuzycia budynkbw mieszkalnych administrowanych przez 

Administracje Zasob6w Komunalnych."; 
2. ,,IloSC i stopien zuzycia budynk6w niemieszkalnych administrowanych przez 

Administracje Zasobow Komunalnych."; 
3. ,,I1046 zasilkow okresowych na 100 mieszkancow."; 
4. ,,IloSC zasillt6w na dozywianie na 100 mieszkancow."; 
5. ,,Wyniki sprawdzianow uczni6w w Szkolach Podstawowych w 2014-2015 r. 

- w obszarach"; 
6. ,,Wynilci egzaminu gimnazjalnego z jqzyka polskiego w 2014-2015 r. - w obszarach"; 
7.  ,,Wyniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki w 2014-2015 r. - w obszarach"; 
8. ,,Wyniki egzaminu maturalnego z jqzykapolskiego w 2014-2015 r. w LO 

- w obszarach."; 
9. ,,Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w 2014-2015 r. w LO - w obszarach."; 
10. ,,Wyniki egzaminu maturalnego z jqzylca polskiego w 2014-2015 r. w ZSP 

- w obszarach."; 
11. ,,Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w 2014-2015 r. w ZSP - w obszarach."; 
12. ,,Rozmieszczenie i iloSC firm, kt6re zamknqly dziala1noSC gospodarczq na terenie todzi 

do grudnia 2015 r."; 

13. ,,Rozmieszczenie i iloSc firm prowadzqcych dzialalnoSC gospodarcza, na terenie todzi 
w 2015 r." 
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Zatqcznik nr 1 

do Polityki Spotecznej 2020+ dla Miasta todzi -Strategia Rozwiqzywania 
Problemow Spotecznych pod nazwq: 

, Mapy rozkiadu przestrzennego zjawisk spoiecznych 
oraz czynnikow warunkujqcych niskq jakoit zycia". 



Zatqcznik nr 1 do Polityki Spotecznej 2020+ dla Miasta todzi- Strategia Rozwiqzywania 

Problemow Spotecznych pod nazwq: 

,, Mapy rozkiadu przestrzennego zjawisk spaiecznych 
oraz czynnikow worunkujqcych niskq jakoid iycia". 

Spis map sporzqdzonych na podstawie otrzymanych danych: 
1. a - GqstoiC zaludnienia - dane LOG; 

2, a - Rozklad demograficzny mieszkancow -rozktad procentowy osob powyiej 60 lat 
- dane LOG; 

3. Nateienie i rozmieszczenie osob bezrobotnych -dane MOPS -grudzien 2015 r.; 
4. Natqienie i rozmieszczenie osob trwale bezrobotnych - dane MOPS - grudzien 2015 r.; 
5. Rozktad i i l o i i  zasitkow statych - dane MOPS - grudzien 2015 r.; 
6. Rozktad i i lo i t  zasitkow okresowych - dane MOPS - grudzien 2015 r.; 
7. Iloid zasitkow okresowych na 100 mieszkancow - dane MOPS - grudzien 2015 r.; 
8. Rozktad i iloiC zasitkow celowych - dane MOPS -grudzieri 2015 r.; 
9. Rozktad i i l o i i  doiywiania - dane MOPS - grudzien 2015 r.; 
10. Iloii: zasitkow na doiywianie na 100 mieszkancow - dane MOPS - grudzien 2015 r.; 
11. Suma zadtuien lokali mieszkalnych komunalnych - dane z Wydziatu Budynkow i Lokali, 

Departament Gospodarowania Majqtkiem UML- grudzien 2015 r.; 
12. Suma zadluien lokali uiytkowych komunalnych - dane z Wydzialu Budynkow i Lokali, 

Departament Gospodarowania Majqtkiem UMt  -grudzien 2015 r.; 
13. Wykroczenia Ill kwartat 2015 r. - dane ze Straiy Miejskiej - grudzien 2015 r.; 

14. Niebieskie karty - dane MOPS - grudzien 2015 r.; 
15. Liczba wypoiyczonych ksiqiek - czytelnictwo - dane z Wydziatu Kultury, Departament 

Komunikacji Spotecznej i Zdrowia U M t -  grudzien 2015 r.; 

16. ~ redn ie  wyniki egzaminow w Szkotach Podstawowych w 2014-2015 r. - dane 
z Wydziatu Edukacji, Departament Spraw Spotecznych UMt  -grudzien 2015 r.; 

17, ~ redn ie  wyniki egzaminu gimnazjalnego z jezyka polskiego w 2014-2015 r. 
w Gimnazjach - dane z Wydziatu Edukacji, Departament Spraw Spotecznych UMt  - 
grudzien 2015 r.; 

18. ~ redn ie  wyniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki w 2014-2015 r. w Gimnazjach - dane 

z Wydzialu Edukacji, Departament Spraw Spotecznych UMt -  grudzien 2015 r.; 
19. ~ redn ie  wyniki egzaminu gimnazjalnego z przedmiotow przyrodniczych w 2014-2015 r. w 

Gimnazjach - dane z Wydziatu Edukacji, Departament Spraw Spolecznych UMt-grudzien 

2015 r.; 
20. Frekwencja wyborcza - na podstawie wyborow do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 

przeprowadzonych 25 paidziernika 2015 r. - dane ze strony Panstwowej Komisji 

Wyborczej; 

21. Ucieptowienie - sieC co - irodto: tOG; 

22. Ucieptowienie - dziatki z przytqczeniem co i sieciq co - irodto: LOG; 

23. Mapa emisji hatasu -irodto: tOG; Wydziat Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa, Departament 

Spraw Spotecznych; 



24. Mapa emisji hatasu nocnego -irodto: tOG; Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, 
Departament Spraw Spotecznych; 

25. Wartoit: steienia benzo(a)piranu w pyle PM10 - irodto: z ,,Raportu o stanie irodowiska w 

wojewodztwie todzkim w 2014 r." Wojewodzkiego lnspektoratu Ochrony Srodowiska; 
26. Iloic i stopien zuiycia budynkow mieszkalnych administrowanych przez Administracje 

Zasobow Komunalnych - dane z Administracji Zasobow Komunalnych todi-Polesie, todi -  
Widzew, todi-Gorna, todi-~rodmieicie, todi-Batuty -grudziefi 2015 r. 

27. lloid i stopien zuiycia budynkow niemieszkalnych administrowanych przez Administracje 

Zasobow Komunalnych - dane z Administracji Zasobow Komunalnych todi-Polesie, todi -  

Widzew, todi-Gorna, todi-Srodmieicie, todi-Batuty - grudzien 2015 r. 

28. Rozmieszczenie sklepow z alkoholem - irodto: Biuro Promocji Zatrudnienia i Obstugi 

Dziatalnoici Gospodarczej Departament Spraw Spotecznych - grudzieh 2015 r. 
29. Liczba zdarzen - irodto: z Wydziatu Prewencji KMP t o d i  - grudzieh 2015 r.; 

30. Liczba interwencji - irodto: z Wydziatu Prewencji KMP t o d i  -grudziefi 2015 r.; 
31. Liczby wszcz~tych spraw w ramach procedury ,,Niebieska Karta" - irodto: z Wydziatu 

Prewencji KMP t o d i  - grudzien 2015 r.; 

Mapy potencjalu : 
1. Liczba i rozmieszczenie osob sktadajqcych wnioski do BO w 2013 r. -irodto: z Biura ds. 

Partycypacji Spotecznych, Departament Komunikacji Spotecznej i Zdrowia UMt  -grudzien 
2015 r.; 

2. Rozmieszczenie organizacji pozarzqdowych na terenie todzi - irodto: z Biura ds. 

Partycypacji Spotecznych, Departament Komunikacji Spotecznej i Zdrowia UMt- grudzieh 

2015 r.; 
3. Rozmieszczenie zabytkow znajdujqcych siq w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta todzi 

oraz w Rejestrze Zabytkow wojewodztwa todzkiego - irodto: z Biura Architekta Miasta, 
Departament Architektury i Rozwoju UMt; 






































































