
ZARZl\DZENIE Nr !:t19Ct NII/17 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia 3 /I<JofoAd~ 2017 r. 

w sprawie ogloszenia przeprowadzenia konsultacji z Lodzk~ Rad~ Dzialalnosci POZytku 
Publicznego i organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mow a 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku pubJicznego 
i 0 wolontariacie projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia 
regulaminu udzielania pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczniow 

zamieszkalych na terenie Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 
60, 573 i 1909) i "Regulaminu konsultowania z radq dzialalnosci pozytku publicznego 
lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projekt6w akt6w 
prawa miejscowego w dziedzinach dzialalnosci statutowej tych organizacji", stanowiqcego 
zalqcznik do uchwaly Nr XCII1616110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 2010 r. 
w sprawie przyjycia "Regulaminu konsultowania z radq dzialalnosci poZytku publicznego lub 
organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projekt6w akt6w 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji" 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 245, poz. 1982) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Zarzqdzam przeprowadzenie, w okresie od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia 
27 listopada 2017 r., konsultacji z L6dzkq Radq Dzialalnosci Pozytku Publicznego 
i organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projektu uchwaly 
Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkalych na terenie Miasta Lodzi, stanowiqcego 
zalqcznik Nr 1 do zarzqdzenia. 

2. Konsultacje majq na celu zebranie od L6dzkiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego 
i organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, propozycji, 
uwag i opinii dotyczqcych projektu uchwaly, 0 kt6rej mowa w ust. 1. 

§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, kt6rego tresc stanowi zalqcznik 
Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia, bydzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym http://bip.uml.lodz.pl, na stronie intemetowej 
Urzydu Miasta Lodzi: http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje
pozarzadowe/, na stronie Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi: http://mops.lodz.pl 
i na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi oraz Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej 
w Lodzi, nie p6zniej niz w dniu 6 listopada 2017 r. 

§ 3. Konsultacje, 0 kt6rych mowa w § 1, bydq przeprowadzane w formie zglaszania 
do Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi propozycji, uwag i opmll na plsmle 
z wykorzystaniem formularza, kt6rego wz6r stanowi zalqcznik Nr 3 do niniejszego 
zarzqdzenia. 



§ 4. Wykonanie zarzCl-dzenia powlerzam Dyrektorowi Miejskiego Osrodka Pomoey 
Spoleeznej w Lodzi. 

§ 5. ZarzCl-dzenie wehodzi w zyeie z dniem wydania. 



Druk Nr 

Projekt z dnia 

UCHWALANR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2017 r. 

Zat,!cznik Nr 1 

do zarZ'ldzenia Nr tn9~/VJI 111 
Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 31 tst~2o 17 r. 

w sprawie przyj~cia Regulaminu udzielania pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczniow 
zamieszkalych na terenie Miasta Lodzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samor2'4dzie gminnym 
(Oz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 wrzesnia 
1991 r. 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60,949 i 1292), 
Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ I. Przyjmuje siy Regulamin udzielania pomoey materialnej 0 eharakterze soejalnym' dla uezni6w 
zamieszkalyeh na terenie Miasta Lodzi, stanowi~ey zal~eznik do uehwaly. 

§ 2. Wykonanie uehwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Traei moe uchwala Nr LXVIIII249/06 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
przyjycia "Regulaminu udzielania pomoey materialnej 0 charakterze socjalnym dla uezni6w zamieszkalyeh na 
terenie Miasta Lodzi" (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 223, poz. 1728), zmieniona uehwalami Rady Miejskiej 
w Lodzi: Nr XIX/375/07 z dnia 3 paidziemika 2007 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 339, poz.3042), Nr 
XXX/594/08 z dnia 9 kwietnia 2008 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 152, poz. 1490), Nr LXI/1183/09 z dnia 
8 Iipca 2009 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 250, poz. 2265), Nr L1/1055112 z dnia 71istopada 2012 r. (Oz. 
Urz. Woj. L6dzkiego poz.3876), Nr LXVIlf1445113 z dnia 28 sierpnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz.4209), Nr XVII377/15 z dnia 16 wrzesnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz.3907) i Nr 
XXXIII840116 z dnia 6\ipea 2016 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3499). 

§ 4. Uehwala wchodzi w zyeie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Ozienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Projektodawc~ jest 

Prezydent Miasta Lodzi 

Przewodniczllcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 
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Zal~cznik 

do uchwaly Nr 

Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 

REGULAMIN 
udzielania pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczni6w 

zamieszkatych oa terenie Miasta Lodzi 

§ 1. Ilekroc w "Regulaminie udzielania pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczni6w 
zamieszkalych na terenie Miasta Lodzi", zwanym dalej Regulaminem,jest mowa 0: 

I) ustawie 0 systemie oswiaty - nalezy przez to rozumiec ustawer z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty; 

2) ustawie 0 pomocy spolecznej - nalezy przez to rozumiec ustawer z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy 
spolecznej (Oz.U. z2016r. poz.930, 1583, 1948i2174 oraz z2017r. poz.38, 60, 624, 777,1292, 
1428 i 1475); 

3) ustawie 0 swiadczeniach rodzinnych - nalezy przez to rozumiec ustawcr z dnia 28 Iistopada 2003 r. 
o swiadczeniach rodzinnych (Oz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624, 777. 1321. 
1428 i 1543); 

4) MOPS - nalezy przez to rozumiec Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi; 

5) Sekcji - nalezy przez to rozumiec Sekcj~ ds. Pomocy Materialnej dla Uczni6w Ozialu Obslugi Klienta 
1 Wydzialu Pracy Srodowiskowej MOPS w Lodzi przy ul. Tybury 16. 

§ 2. Regulamin okresla: 

1) formy, tryb i spos6b udzielania stypendium szkolnego; 

2) spos6b ustalania wysokosci stypendium szkolnego; 

3) tryb i spos6b udzielania zasilku szkolnego w zaleznosci od zdarzenia losowego. 

§ 3. 1. Postcrpowanie w sprawie udzielania pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczniow 
zamieszkalych na terenie Miasta Lodzi, na podstawie upowai:nienia Rady Miejskiej w Lodzi, prowadzi 
Dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi. 

2. Pomoc materialna 0 charakterze socjalnym przysluguje uprawnionym wymienionym wart. 90b ust 
3 i 4 ustawy 0 systemie oswiaty, zamieszkalym na terenie Miasta Lodzi. 

§ 4. 1. Stypendium szkolne, zwane dalej stypendium, moze bye udzielone w formie: 

I) calkowitego lub CZ~sclowego pokrycia koszt6w udzialu w zajcrciach edukacyjnych, w tym 
wyrownawczych, wykraczaj~cych poza zaj~cia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a takie 
udzialu w zaj~ciach edukacyjnych realizowanych poza szkol~, w szczegolnosci zakupu zaj~c nauki j~zykow 
obcych, zaj~c sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjsc do kin i teatrow 
organizowanych przez szkot~; 

2) pomocy rzeczowej 0 charakterze edukacyjnym, w tym w szczegolnosci zakupu podr~cznikow, zeszyt6w, 
przyborow szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajcrcia wychowania fizycznego, atlas6w, encyklopedii, 
slownik6w, instrument6w muzycznych, pokrycie abonamentu internet owego i innych niezberdnych 
w trakcie edukacji szkolnej; 

3) calkowitego lub czersciowego pokrycia koszt6w zwi~zanych z pobieraniem nauki poza mleJscem 
zamieszkania w przypadku uczni6w szkOl ponadgimnazjalnych oraz sluchaczy kolegiow pracownikow 
sluzb spolecznych, w szczegolnosci koszt6w zakwaterowania i przejazdu; 

4) swiadczenia pieni~znego, jezeli organ przyznaj~cy stypendium uzna, ze udzielenie stypendium w formach 
okreslonych w pkt I - 3 nie jest mozliwe, a w przypadku sluchaczy kolegi6w pracownik6w sluzb 
spolecznych, nie jest celowe. 
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2. Stypendium moze bye udzielone w jednej lub kilku formach jednoczesnie. 

§ 5. 1. Wnioski 0 przyznanie stypendium szkolnego mog~ skladae uprawnieni na podstawie zapis6w 
art. 90 n ust. 2 ustawy 0 systemie oswiaty. 

2. Wniosek 0 przyznanie stypendium szkolnego dla ucznialwychowanka odpowiednio szkoly lub osrodka, 
dla kt6rego organem prowadz'!cym jest Miasto L6dt, ski ada si~ w plac6wce, do kt6rej ucz~szcza uprawniony 
do stypendium szkolnego. 

3. Wniosek 0 przyznanie stypendium szkolnego dla ucznialwychowanka szkoly innej niz okreslona 
w ust. 2 oraz sluchacza kolegium pracownik6w sluzb spolecznych sklada si~ w Sekcji. 

4. Wniosek 0 przyznanie stypendium szkolnego, wraz z kompletem dokument6w, sklada si~ do dnia 
15 wrzesnia danego roku szkolnego, a w przypadku sluchaczy kolegium - do dnia 15 pazdziernika danego roku 
szkolnego. 

5. W uzasadnionych przypadkach, wniosek 0 przyznanie stypendium moze bye zlozony po uplywie 
terminu, 0 kt6rym mowa w ust. 4. 

6. Dyrektor plac6wki, 0 kt6rej mowa w ust. l, zobowi~zany jest do: 

I) sprawdzenia wniosku pod wzgl~dem formalnym, tj. prawidlowosci wypelnienia wniosku i kompletnosci 
ztozonych dokument6w; 

2) niezwlocznego przekazania wniosku do Sekcji. 

7. Wzor wniosku 0 przyznanie stypendium szkolnego dost~pny jest w Sekcji, placowkach publicznych 
prowadzonych przez Miasto L6di oraz na stronach internetowych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej 
w Lodzi i Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 6. I. Wysokosc stypendium uzalezniona jest od sytuacji materialnej rodziny ucznia i ustalana wedlug 
tabe\i: 

Wysokose dochodu na osobli w rodzinie ucznia Wysokose stypendium okreslona procentowo 
w stosunku do kryterium dochodowego okreslonego od kwoty okreslonej wart. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wart. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 pomocy spolecznej. o swiadczeniach rodzinnych. 
do 50% 180% 

powyzei 50% do 75% 140% 
powyzej 75% do 100% 100% 

2. W przypadku rodzin znajduj~cych sili w trudnej sytuacji Zyciowej, w kt6rych wystliPuj~ w szczegolnosci 
nastliPuj~ce okolicznosci: bezrobocie, niepelnosprawnose, dlugotrwala choroba lub ciyZka choroba, 
wielodzietnose, brak umiejlitnosci wypelniania funkcji opiekunczo - wychowawczych, rodzina niepelna, 
wyst~pienie zdarzenia losowego, alkoholizm, narkomania, moze bye ustalone stypendium zgodnie z tabel~: 

Wysokose dochodu na osobli w rodzinie ucznia Wysokosc stypendium okreslona procentowo 
w stosunku do kryterium dochodowego okreslonego od kwoty okreslonej wart. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wart. 8 ust. I gkt 2 ustaw),o pomocy spolecznej. o swiadczeniach rodzinnych. 
do 50% 200% 

powyze; 50% do 75% 170% 
powyzei 75% do 100% 130% 

§ 7. 1. Stypendium szkolne realizowane jest w terminach: 

1) do dnia 31 grudnia - za okres od wrzdnia do grudnia; 

2) do dnia 30 czerwca - za okres od stycznia do czerwca. 

2. Stypendium szkolne udzielone w formach okreslonych w § 4 Regulaminu moze bye realizowane poprzez 
refundacjli kosztow zwi~zanych z procesem edukacyjnym, na podstawie dowod6w potwierdzaj~cych 

zobowi¥anie do poniesienia wydatkow na cele edukacyjne albo potwierdzaj~cych ich poniesienie przez 
ucznia, rodzica lub inn~ osobli wsp61nie zamieszkuj~c~ i gospodaruj~c~ z uczniem albo podmioty zewnlitrzne 
dokonuj,!ce zbiorczych wydatk6w na cele edukacyjne na rzecz uczniow/wychowank6w. 
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3. W przypadku plac6wek, dla kt6rych organem prowadz:}cym jest Miasto L6di refundacja wydatk6w, 
dotycz:}cych danego roku szkolnego, nast~puje po zlozeniu dowod6w okreslonych w ust. 2 u Dyrektora 
plac6wki. Dyrektor plac6wki po dokonaniu weryfikacji zasadnosci wydatk6w poniesionych na cele edukacyjne 
przekazuje dowody potwierdzaj:}ce wydatkowanie kwoty przyznanego stypendium do Sekcji, w terminach: 

I) do 5 grudnia kaZdego roku - za okres wrzesien - grudzien; 

2) do 31 maja kaZdego roku - za okres styczen - czerwiec. 

4. W przypadku plac6wek, dla kt6rych organem prowadz:}cym nie jest Miasto L6di refundacja wydatk6w, 
dotycZ:}cych danego roku szkolnego, nast~puje po zlozeniu dowod6w okreslonych w ust. 2 bezposrednio 
w Sekcji, w terminach: 

1) do 27 grudnia kazdego roku - za okres wrzesicn - grudzien; 

2) do 27 czerwca kazdego roku - za okres styczcn - czerwiec. 

5. Stypendia szkolne, przyznane w formie pieni~znej lub refundacji koszt6w, przekazywane S:} przez 
MOPS zgodnie ze wskazan:} przez wnioskodawc~ form:} realizacji swiadczenia. 

§ 8. 1. Zasitek szkolny moze otrzymae uczen znajduj,!cy si~ przejsciowo w trudnej sytuacji materialnej 
z powodu zdarzenia losowego. 

2. Zdarzeniami losowymi uzasadniaj,!cymi przyznanie zasilku s,! w szczeg6lnosci: 

I) smiere rodzic6w lub opiekunow prawnych; 

2) kl~ska zywiolowa; 

3) ci~zka choroba ucznia lub wspolnie zamieszkuj,!cego czlonka rodziny, ktora wymaga ponoszenia 
zwi~kszonych nakladow finansowych; 

4) pozar, wlamanie lub zalanie mieszkania; 

5) inne zdarzenia losowe 0 charakterze przejsciowym, maj,!ce negatywny wplyw na sytuacj~ materialn,! 
ucznia i jego proces edukacyjny. 

3. Zasilek szkolny rna na celu zrekompcnsowanie uszczerbku w wydatkach zwi'!zanych z realizacj,! procesu 
ksztalcenia ucznia. 

4. Zasilek szkolny moze bye przyznany w formie swiadczenia pienitrznego na pokrycie wydatkow 
zwi'lzanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej 0 charakterze edukacyjnym. 

5. Wniosek 0 przyznanie zasitku szkolnego, wraz z kompletem dokument6w, sklada si~ w Sekcji, 
w terminie nie dluzszym niz dwa miesi,!ce od wyst,!pienia zdarzcnia uzasadniaj,!cego jego przyznanie. 

6. Zasitek szkolny udzielony w formie pomocy rzeczowej 0 charakterze edukacyjnym moze bye 
zrealizowany poprzez refundacj~ koszt6w zwi'!zanych z procesem cdukacyjnym, na podstawie dowod6w 
potwierdzaj'!cych zobowi,!zanie do poniesienia wydatkow na cele edukacyjne albo potwierdzaj,!cych ich 
poniesienie przez ucznia, rodzica lub inn,! osob~ wspolnie zamieszkuj,!c,! i gospodaruj,!c,! z uczniem. 

7. Zasitek szkolny przyznany w formie pienicrznej lub refundacji kosztow, przekazywany jest przez MOPS 
zgodnie ze wskazan:} przcz wnioskodawc~ form,! realizacji swiadczenia. 

8. Wzor wniosku 0 przyznanie zasilku szkolnego dost~pny jest w Sekcji, oraz na stronach internetowych 
Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej i Urz~du Miasta Lodzi. 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzdnia 1991 r. 0 systemie oswiaty 
rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej 0 charakterze 
socjalnym dla uczni6w zamieszkalych na terenie gminy. 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmmeJszenia r6znic 
w dostcrpie do edukacji, umozliwienia pokonywania barier dostcrpu do edukacji 
wynikaj1lcych z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Regulamin winien okreslac 
spos6b ustalania wysokosci stypendium szkolnego, formy w jakich udziela sicr 
stypendium szkolnego, tryb i spos6b udzielania stypendium szkolnego oraz tryb i 
spos6b udzielania zasilku szkolnego. 

Zal,!cznikiem do uchwaly NT LXVIII1249/06 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
17 maja 2006 r. przyjcrto "Regulamin udzielania pomocy materialnej 0 charakterze 
socjalnym dla uczni6w zamieszkalych na terenie Miasta Lodzi", kt6ry nastcrpnie byl 
zmieniany uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi: Nr XIX/375/07 z dnia 3 paidziernika 
2007 r., Nr XXXl594/08 z dnia 9 kwietnia 2008 r., Nr LXII1183/09 z dnia 8 lipca 
2009 r. Nr LIIl055/12 z dnia 7 listopada 2012 r., Nr LXVIlII445/13 z dnia 28 
sierpnia 2013 r., Nr XVII377115 z dnia 16 wrzesnia 2015 r. i Nr XXXIII840/16 z dnia 
6 Jipca 2016 r. Wprowadzone na przestrzeni kilku lat liczne zmiany w Regulaminie 
spowodowaly nieczytelnosc jego zapis6w, r6wniez zmiana ustawy 0 pomocy 
spolecznej wymuszala aktualizacjcr przepis6w uchwaly. W zwi,!zku z powyzszym 
projektowana regulacja wprowadza procentowe okreslenie prog6w w stosunku 
do kryterium dochodowego okreslonego wart. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. 0 pomocy spolecznej. 

W celu stworzenia jednolitego, czytelnego dokumentu, proponuje 
sicr uchwalenie nowego regulaminu, przy jednoczesnym uchyleniu dotychczasowej 
uchwaly. 
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OGLOSZENIE 

Zal,!cznik Nr 2 
do zarz,!dzenia Nr 1f9'< J v/l!.f1 
Prezydenta Miasta Lodzi 
zdnia 311~2017r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza przeprowadzenie konsultacji z Lodzk~ Rad~ Dzialalnosci Poiytku Publicznego 

i z organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie, 

projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania 
pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczniOw zamieszkalych na terenie 

Miasta Lodzi. 

Konsultacje przeprowadzone byd,! w okresie od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia 
27 listopada 2017 r., w fonnie skladania propozycji, uwag i opinii na pismie na fonnularzu 
konsultacji, kt6ry bydzie dostypny do pobrania : 

• w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 
intemetowym http://bip.uml.lodz.pl, 

• na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi: http://uml.lodz.pl/dla-
mieszkancow/lodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowe/, w zakladce 
"Organizacje pozarz'!dowe", 

• na stronie intemetowej Miej skiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi, 
http://mops.lodz.pl, a takZe 

• w sekretariacie Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi, ul. Kiliiiskiego 
102/102a, w godzinach pracy urzydu. 

Wypelniony formularz mozna przekazac: 

• drog,! elektroniczn,! na adres: konsultacje@mops.lodz.pl, 
• drog,! korespondencyjn,! na adres: Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi, 

ul. Kiliiiskiego 10211 02a, 90-012 L6dz, 
• bezposrednio do sekretariatu Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi, 

ul. Kiliiiskiego 10211 02a, 90-012 L6dz, w godzinach pracy urzydu. 

Uwaga: 
Propozycje, uwagi i opinie 

• przekazane w innej formie niZ na formularzu konsultacji, 
• zlozone na formularzu konsultacji, ale z dat~ wplywu przed dniem 

14 listopada 2017 r., b~di po dniu 27 listopada 2017 r., 
• niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem 

- nie b~d~ uwzgl~dnione. 



Zah).cznik Nr 3 
do zarz<).dzenia Nr 119 If IV III-R 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 3 I IStoF20 17 r. 

Formularz konsultacji z Lodzk~ Rad~ Dzialalnosci Poiytku Publicznego i organizacjami 
pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie projektu 
uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczniow zamieszkalych na terenie Miasta 
Lodzi. 

Projekt uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania 
pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkalych na terenie Miasta 
Lodzi. 

Lp. Uwagi do projektu uchwaly Uzasadnienie 

Obecny zapis Uwagi do obecnego zapisu, 
w projekcie uchwaly nowe brzmienie zapisu lub 

Rady Miejskiej w Lodzi, propozycje dodatkowych 

stanowi<).cej zal<).cznik zapisow 

Nr 1 do zarz<).dzenia 

1. 



Opinia 0 projekcie uchwaly: 

a) pozytywna; b) raczej pozytywna; c) trudno powiedziec; d) raczej negatywna; e) negatywna 
(proSZy podkreslic wlasciw,! odpowiedz) 

Nazwa i adres organizacji pozarz~dowej zglaszaj~cej uwagilopinie oraz czytelnie 
wpisane imicr i nazwisko osoby wypelniaj~cej formularz: 

Uwagi, propozycje i opinie zgloszone na formularzu konsultacji wypelnionym 
anonimowo nie bcrd~ rozpatrywane. 


