
ZARZ1\DZENIE Nr 2~~9 NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia g qvw.::lnifk 2019 r. 

w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do wykonywania zadan z zakresu przeciwdzialania 
i rozwh!zywania problem6w uzaleznien i przemocy w rodzinie. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w zwi,!zku z art. 95 i 96 
Kodeksu cywilnego 

zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1. Udzielam pelnomocnictwa Iwonie Iwanickiej Zastypcy Dyrektora Wydzialu Zdrowia 
i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta Lodzi 
do wykonywania zadan z zakresu przeciwdzialania i rozwi,!zywania problemow uzaleznien 
i przemocy w rodzinie, tj. do: 
1) przygotowania projektow: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi,!zywania Problemow 

Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii, Gminnego Programu 
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie, zwanych dalej Programami; 

2) ustalania propozycji podzialu srodkow finansowych na glownych realizatorow Programow; 
3) organizowania konkursow na wybor realizatorow zadan wynikaj,!cych z Programow, w tym 

opracowywania proj ektow zarz'!dzen dotycz,!cych powolania komisj i konkursowych; 
4) sprawowania kontroli nad realizacj,! Programow oraz nadzoru nad ich wykonawcami; 
5) przedkladania Prezydentowi Miasta Lodzi i Radzie Miejskiej w Lodzi sprawozdan 

z realizacji Programow; 
6) prowadzenia profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwi,!zywania problemow uzaleznien i przemocy w rodzinie; 
7) wspolpracy z instytucjami, organizacjami spolecznymi, kosciolami i zwi,!zkami 

wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi dzialaj,!cymi w zakresie profilaktyki 
i rozwi,!zywania problemow uzaleznien i przemocy w rodzinie; 

8) wystypowania w imieniu Prezydenta Miasta Lodzi do przedstawicieli instytucji, organizacji 
i jednostek w sprawach okreslonym niniejszym pelnomocnictwem. 

§ 2. Pelnomocnictwa udzielam na czas zatrudnienia na stanowisku Zastypcy Dyrektora 
Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu Miasta 
Lodzi. 

§ 3. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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