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Projekt z dnia 23 W'LIL 204 6" 

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie polqczenia jednostek budietowych Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Eodzi 
- 

i Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR" w Eodzi przy ul. Senatorskiej 4. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 la ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163,693,1045,1240,1310,1359,1616,1830 i 1893 oraz z2016 r. poz. 195 i 753), 
Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. 1. Z dniem wejicia w iycie niniejszej uchwaly dokonuje siq polqczenia jednostek budzetowych 
Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi i Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR w Lodzi przy 
ul. Senatorskiej 4. 

2. Polqczenie, o kt6rym mowa w ust. 1, polega na wlqczeniu Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR" 
wLodzi przy ul. Senatorskiej 4, zwanego dalej ,jednostkq przejmowanq", do Miejskiego Oirodka 
Pomocy Spolecznej w Lodzi, zwanego dalej , jednostkq przejmujqcq". 

3. W wynikn polqczenia jednostka przejmowana ulega likwidacji jako odrqbna jednostka budzetowa. 
- - 

- 

4. Jednostka przejmujqca zachowuje swojq dotychczasowq namq. 

5 2. 1. Z dniem po$czenia jednostek majqtek jednostki przejmowanej staje siq majqtkiem jednostki 
przejmujqcej, na podstawie inwentaryzacji wszystkich skladnikow majqtku. 

2. NaleinoSci i zobowiqzania jednostki przejmowanej przejmie w caloici jednostka przejmujqca. 

3. Dotychczasowi pracownicy jednostki przejmowanej, na podstawie art. 23' Kodeksu pracy stajq siq 
pracownikami jednostki przejmujqcej. 

53.Traci moc uchwala Nr XXl462115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
18 listopada 2015 r. w sprawie wyodrqbnienia Domu Dziennego Pobytu w Lodzi przy ul. Senatorskiej 4 
dzialajqcego w strukturze Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi, przeksztalcenia go 
i utworzenia Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR w Lodzi przy ul. Senatorskiej 4 i nadania statutu 
jednostce (Dz. Urz. Woj. todzkiego poz. 5144). 

5 4. Wykonanie uchwaky powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 



9 5. Uchwala wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojewddztwa t6dzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta Eodzi 



Uzasadnienie 

Dzienny Dom ,,Senior - WIGOR w Lodzi przy ul. Senatorskiej 4 utworzony zostai 
Uchwalq Nr XX/462/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie 
wyodrqbnienia Domu Dziennego Pobytu w Lodzi przy ul. Senatorskiej 4 dziaiajqcego 
w strukturze Miejskiego OSrodka Pomocy Spoiecznej w Lodzi, przeksztakcenia go 
i utworzenia Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR w Lodzi przy ul. Senatorskiej 4 i nadania 
statutu jednostce. 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorzqdzie gminnym oraz 
- 

niektbrych innych ustaw wprowadzila z dniem 1 stycznia 201 6 r. w art. I1 1 a ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej w brzmieniu: ,,Gmina moze utworzyb jednostke 
organizacyjnq pomocy spoiecznej poprzez polqczenie jej jednostek organizacyjnych pomocy 
spoiecznej. Jezeli polqczenie obejmuje oirodek pomocy spokecznej, inne jednostki 
organizacyjne pomocy spoiecznej dziaiajq w ramach tego oirodka". 

Wiqczenie Dziennego Domu ,,Senior - WIGOR w Lodzi przy ul. Senatorskiej 4 
w struktury Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w todzi ograniczy koszty zwiqzane 
z dziakaniem polqczonych jednostek oraz przyczyni siq do poprawy efektywnoki zarzqdzania 
Srodkami finansowymi w rarnach jednego budzetu. 

Wobec powyzszego uzasadnione jest podjecie uchwaly w przedmiotowej sprawie. 

I // mgr Elibieta Jaszczak 


