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UCHWAŁA NR XLII/.../2022 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
z siedzibą w Łodzi za rok 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 

2022 i zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2022 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 202 r. 
poz. 2528), w związku z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2268 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66) i art. 182 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się: 

1) sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łodzi za rok 2021, 
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

3) zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2022, stanowiący załącznik nr 3 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa 
Powiatowego w Łodzi, w terminie 7 dni od daty podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 
 

Sławomir Sokołowski 
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Uzasadnienie 

Przedkładam sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2021 r., zestawienie 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy 
zastępczej na rok 2022. Uchwała niniejsza jest konieczna do opracowania i przedstawienia, w kolejnym etapie, 
zasobów pomocy społecznej, stąd wnoszę o jej podjęcie. 

Dyrektor  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Urszula Łużniak 
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