
Łódź, dnia 20 grudnia 2016 r. 
BRiZP.0012.57.2016 
 

Pani/Pan 
 
………………………………………………….. 
…………………………………………………... 
 

  
 Działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 12:15 w Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze, Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 56. 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku (druk nr 1, referuje 
p. Urszula Łużniak – Kierownik PCPR). 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 r. (druk nr 2, referuje p. Urszula 
Łużniak – Kierownik PCPR). 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej plan finansowy Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2016 
(druk nr 11, referuje p. Urszula Łużniak – Kierownik PCPR). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji 
w 2017 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego (druk nr 3, referuje p. Małgorzata Szelest – Naczelnik 
Wydz. PSiPP). 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2017 rok 
porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, 
niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa 
Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86 (druk nr 4, 
referuje p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydz. PSiPP). 



9. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.  

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 
Przewodniczący Komisji 

Polityki Społecznej 
(-) Michał Suwalski 


