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UCHWAŁA NR XXVI/.../2020
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2021 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, słabowidzących, niesłyszących,
słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego
wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 920) w związku z § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego
2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych,
w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, z 2017 r. poz. 1647) oraz § 1 ust. 1 Zarządzenia
Nr 62/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie wskazania poradni
psychologiczno – pedagogicznych w województwie łódzkim, w których działają zespoły orzekające wydające
orzeczenia i opinie dzieciom niewidomym, słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym i dzieciom
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na 2021 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, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S.
Wyszyńskiego 86.
2. Porozumienie określi sposób rozliczania i przekazywania środków finansowych za wykonywane usługi
psychologiczno – pedagogiczne wg cennika stanowiącego załącznik do porozumienia.
3. Porozumienie będzie obowiązywało w terminie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1 po podpisaniu podlega publikacji w dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
Sławomir Sokołowski
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Uzasadnienie
Łódzki Kurator Oświaty Zarządzeniem Nr 62/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie wskazania poradni
psychologiczno – pedagogicznych w województwie łódzkim, w których działają zespoły orzekające wydające
orzeczenia i opinie dzieciom niewidomym, słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym i dzieciom
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera wskazał Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi przy al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego
86, do 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, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz
dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych
zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 199, z 2017 r. poz. 1647) poradnia może udzielać pomocy uczniom na podstawie
porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie. W związku z powyższym istnieje
konieczność podpisania na 2021 rok stosownego porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim
a Miastem Łódź, które jest organem prowadzącym dla w/w Poradni.
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