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UCHWALANR
RADY MIEJSKIEJ W LODZI

z dnia 2016 r.

stanowiacym

zmieniajaea uchwale w sprawic utworzcnia jcdnostki hudzetowej pod nazw~ "Centrum
Sh"'iadczen Socjalnych w Lodzi" i nadania statutu jcdnostce.

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. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. paz. 446,1579 i 1948), art. 12 ust. 1
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. paz. 1870
i 1948) oraz art. 4 ust. 1 w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 oglaszaniu aktow
nonnatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych (Dz. U. z 2016 r. paz. 296 i 1579), Rada
Miejska w Lodzi

uchwala, co nastepuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/I064109 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nazwq "Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi"
i nadania statutu jednostce (Dz. Urz, Woj. Lodzkiego z 2015 r. poz. 1145), zmienionej uchwala
Nr XXVII635116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9 marca 2016 r. (Dz. Urz, Woj. L6dzkiego
poz. 1216), wprowadza sie nastepojace zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

,,§ 2. Przedmiotem dzialalnosci Centrum bedzie wykonywanie zadan w zakresie:

1) swiadczen rodzinnych;

2) zasilk6w dla opiekun6w;

3) swiadczen wychowawczych;

4) jcdnorazowych swiadczcn z tytulu urodzenia dziecka, u ktorego zdiagnozowano ciezkie
i nieodwracalne uposledzenie alba nieuleczalna chorobc zagrazaiaca jcgo zyciu, ktore
powstaly w prenatalnym okresic rozwoju dziecka lub w czasic porodu;

5) swiadczen alirnentacyjnych;

6) dodatk6w mieszkaniowych;

7) dodatk6w energetycznych;

8) dzialari wobec dluznikow alirnentacyjnych.";

2) w statucie jednostki budzetowej pn. "Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi",
zalacznik do uchwaly, § 2 otrzymuje brzmienie:
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,,§ 2. Do zadan statutowych Centrum nalezy realizowanie zadaf w zakresie swiadczeri
rodzinnych, zasilk6w dIa opiekunow, swiadczen wychowawczych, jednorazowych swiadczen
z tytulu urodzenia dziecka, u ktorego zdiagnozowano ciezkie i nicodwracalne uposledzenie alba
nieuleczalnq chorobe zagrazajaca jego zyciu, kt6re powstaly w prenatalnym okresie rozwoju
dzie cka lub w czasie porodu, swiadczcu alimeutacyjnych, dodatkow mieszkaniowych, dodatk6w
encrgetycznych oraz dzialan podejrnowanych wobec dhiznika alimentacyjnego,
a w szczegolnosci :

1) obsluga os6b ubiegajacych silt 0 swiadczenia, w tym wydawanie i przyjmowanie wnioskow
oraz udzielanie infonnacji;

2) prowadzenie postepowan majacyc h na celu ustalenie prawa do swiadczen;

3) wyplata swiadczen;

4) postepowanie w sprawach swiadczen nienaleznych;

5) prowadzenie spraw dotyczacych dhiznikow alimentacyjnych.".

§ 2. Wykonanie uchwaly powicrza sie Prezydentowi Miasta Lodzi.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzedowym Wojew6dztwa Lodzkiego, z moca od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczacy
Rady Micjskicj w Lodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawca jest

Prezydent Miasta Lodzi
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UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY RADY MIE.JSKIEJ W LODZI

~mieniajt!ccj uchwate w sprawie utwor-zenia [ednostki budzctowcj pod nazwt! "Centrum
Swiadczeu Socjalnych w Lodzi" i nadania statutu jcdnostcc.

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. a wsparciu kobiet w ciazy i rodzin "Za zyciem"

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) wsrcd rodzaj6w wsparcia przcwiduje wyplate jednorazowego

swiadczenia z tytulu urodzenia dziecka, u ktorego zdiagnozowano ciezkie i nieodwracalne

uposledzenie alba nieuleczalna chorobe zagrazajacq jego zyoiu, kt6re powstaly w prenatalnym

okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (art. 4 ust. 2 pkt 2). ArtykullO wyzej wymienionej

ustawy zawiera szereg odniesien do regulacji zawartych w ustawie z dnia 28 Iistopada 2003 r.

o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z pozn. zm.). Tryb przyznawania

swiadczenia nawiqzuje wprost do zasady przyznawania swiadczen rodzinnych. Ponadto systemy

teleinforrnatyczne stosowane w urzedach administracji publicznej realizujaoych zadania

w zakresie jednorazowego swiadczenia stanowia integralne czesci system6w teleinfonnatycznych

stosowanych do realizacji swiadczen rodzinnych. Zatem zasadne jest powierzenie wyplaty

swiadczenia Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi, ' do kt6rego zadan nalezy przyznarne

wyplat swiadczen rodzinnych.

W zwiqzku z powyzszym, konieczna jest zmiana uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi

Nr LVI/I064/o9 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod

nazwa "Centrum Swiadczeil Socjalnych w Lodzi" i nadania statutu jednostce (Dz. Urz. Woj.

L6dzkiego z 2015 r. poz. 1145) zmienionej uchwala Nr XXVI/635/16 Rady Miejskiej w Lodzi

z dnia 9 rnarca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1216). Zgcdnie bowiem z art. 12

ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z pozn.

zm.) statut jednostki budzetowej nadawany jest przez gminne organy stanowiace, a wiec Rade

Miejskq w Lodzi. lednostka budzetowa dziala na podstawie statutu, kt6ry okresla w szczegolnosci

przedmiatjej dzialalnosci.

Zasadnym jest aby uchwala weszla w zycie z moca ad 1 stycznia 2017 r. poniewaz z tyrn

dniem wchadzi w zyoie ustawa z dnia 4 listapada 2016 r. a wsparciu kabiet w ciazy i rodzin "Za

zyciem'' (Dz. U. z 2016 r. paz. 1860) wprowadzajacajednorazowe swiadczenie z tytulu urodzenia

dziecka, u ktorego zdiagnazawano ciezkie i nieadwracalne uposledzcnie albo nieuleczalna

chorobe zagrazejaca jego zyciu, ktore powstaly w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w

czasie porodu.
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