
 

 

UCHWAŁA NR LXVII/1980/22 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 12 października 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń 

Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce 

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. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 

oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LVI/1064/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 4843), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr LIV/1644/22 

z dnia 19 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 582) i Nr LXIII/1920/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4901), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Przedmiotem działalności Centrum będzie wykonywanie zadań w zakresie: 

1) świadczeń rodzinnych; 

2) zasiłków dla opiekunów; 

3) świadczeń wychowawczych; 

4) jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie 

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu; 

5) świadczeń dobry start; 

6) świadczeń alimentacyjnych; 

7) dodatków mieszkaniowych; 

8) dodatków energetycznych; 

9) dodatków osłonowych; 

10) dodatków węglowych; 

11) dodatków dla gospodarstw domowych; 

12) działań wobec dłużników alimentacyjnych; 
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13) zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu wymaganych do uzyskania 

dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

2. Centrum mogą być zlecone do realizacji inne niż wskazane w ust. 1 zadania, mające na celu 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Łodzi.”; 

2) w statucie jednostki budżetowej pn. „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi”, stanowiącym załącznik do 

uchwały, § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Do zadań statutowych Centrum należy realizowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, 

zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia 

dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, 

świadczeń dobry start, świadczeń alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, 

dodatków osłonowych, dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, działań 

podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego oraz zaświadczeń o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu wymaganych do uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

a w szczególności: 

1) obsługa osób ubiegających się o świadczenia, w tym wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz 

udzielanie informacji; 

2) prowadzenie postępowań mających na celu ustalenie prawa do świadczeń; 

3) wypłata świadczeń; 

4) postępowanie w sprawach świadczeń nienależnych; 

5) prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 

z mocą od dnia 20 września 2022 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

 

 

Marcin Gołaszewski 
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