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BRiZP.0011.1.2022 
Druk nr … 

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU, GOSPODARKI I BEZPIECZEŃSTWA 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 
ZA 2021 ROK 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okres kadencji 
w latach 2018 – 2023 powołana została Uchwałą Nr III/28/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 27 grudnia 2018 r. 
W 2021 roku nastąpiły zmiany w składzie Komisji. W Uchwale Nr XXXI/287/2021 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 27 maja 2021 r. stwierdzono ustanie członkostwa w Komisji Pani Elżbiety Ciesielskiej 
w związku z wygaśnięciem mandatu radnej oraz powołano na członka Komisji Panią Elżbietę Żaczek. 

 Skład Komisji po zmianie przedstawia się następująco: 

1) Zofia Sójka – Przewodniczący Komisji, 

2) Tadeusz Walas – Wiceprzewodniczący Komisji; 

3) Agnieszka Biała – Członek Komisji; 

4) Ewa Gładysz – Członek Komisji; 

5) Sylwester Golus – Członek Komisji; 

6) Mariusz Kotynia – Członek Komisji; 

7) Tomasz Migdalski – Członek Komisji; 

8) Paweł Pomorski – Członek Komisji; 

9) Bogumił Skorupski – Członek Komisji; 

10) Jarosław Sobieszek – Członek Komisji; 

11) Sławomir Sokołowski – Członek Komisji; 

12) Mirosław Sójka – Członek Komisji; 

13) Edyta Waprzko – Członek Komisji; 

14) Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz – Członek Komisji; 

15) Elżbieta Żaczek – Członek Komisji. 

 

W 2021 r. odbyło się 15 posiedzeń Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa. 

1. W dniu 21 stycznia 2021 r.:  

Komisja po zapoznaniu się z treścią pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego: 

 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie 
na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia 
od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021 r. 

Ponadto Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa 
za 2020 rok. 
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2. W dniu 18 lutego 2021r.:  

Komisja po zapoznaniu się z treścią pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego: 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach” w 2021 r., 

 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2021 – 2024, 

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 

 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVI/252/2020 Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata  
2025-2028, 

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 

 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 
powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 

Komisja po zapoznaniu się z treścią niżej wymienionych dokumentów, zaopiniowała pozytywnie: 

 informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok, 

 roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego za 2020 rok, 

 sprawozdanie Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
w Powiecie Łódzkim Wschodnim za 2020 rok.  

Ponadto Komisja zapoznała się z treścią i zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w 2020 roku w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni. 

3. W dniu 18 marca 2021 r.:  

Komisja po zapoznaniu się z treścią pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego: 

 w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności 
jednostki za rok 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 
i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2021, 

 w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2021 oraz upoważnienia Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu,  

 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką 
prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2021,  

 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim na lata 2021 – 2023”,  

 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji 
Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 – 2025”,  
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 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2021 – 2024,  

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok.  

4. W dniu 29 kwietnia 2021 r.:  

Komisja po zapoznaniu się z treścią pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego: 

 w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2028”,  

 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2016-2022”,  

 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,  

 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2021 – 2024,  

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok,  

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok.  

Ponadto Komisja po zapoznaniu się z treścią niżej wymienionych dokumentów, zaopiniowała 
pozytywnie: 

 informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020,  

 Raport z realizacji w 2020 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
a lata 2015 – 2022, 

 sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 „Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2020”, 

5. W dniu 27 maja 2021 r.:  

Komisja zapoznała się z treścią i pozytywnie zaopiniowała informację Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za 2020 rok. 

Komisja po zapoznaniu się z treścią pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego: 

 w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/274/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
18 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia 
umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji 
na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2021, 

 w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2020, 

 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2021 – 2024, 

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 
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6. W dniu 28 maja 2021 r.:  

Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała: 

 informację o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień  
31 grudnia 2020 r., 

 sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020, 

 sprawozdanie finansowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok, 

 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2020 roku.  

7. W dniu 24 czerwca 2021 r.:  

Komisja po zapoznaniu się z treścią pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego: 

 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za rok 2020,  

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020,  

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Powiat Łódzki Wschodni z Gminą 
Koluszki w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów 
przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach wchodzącej w skład 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, ul. Budowlanych 8, 95 – 040 Koluszki, 

 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata  
2021 – 2024, 

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

8. W dniu 29 lipca 2021 r.:  

Komisja po zapoznaniu się z treścią pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego: 

 zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach” w 2021 r.,   

 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata  
2021 – 2024, 

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok,  

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Ponadto Komisja zapoznała się z treścią i pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania z działań 
podejmowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku przez Nadzory Wodne 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: Nadzór Wodny w Rawie Mazowieckiej, Nadzór 
Wodny w Brzezinach, Nadzór Wodny Łódź Wschód, Nadzór Wodny Łódź Zachód, Nadzór Wodny 
Smardzewice, Nadzór Wodny Pabianice, Nadzór Wodny Łask.  
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9. W dniu 31 sierpnia 2021 r.:  

Komisja po zapoznaniu się z treścią pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego: 

 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata  
2021 – 2024, 

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 
 
Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni przedstawiła informację na temat przygotowania 
szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz przedstawiła ostateczne wyniki naboru do szkół 
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

10.  W dniu 29 września 2021 r.: 

Komisja zapoznała się z propozycją przejęcia realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 
którą przedstawił Dyrektor ds. Eksploatacyjno – Administracyjnych Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa 
Medycznego w Łodzi. Komisja zaakceptowała przedstawioną propozycję i pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie poparcia woli przejęcia realizacji zadań 
zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przez Wojewódzką Stację 
Ratownictwa Medycznego w Łodzi od 2022 roku. 

Komisja zapoznała się z treścią informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za I półrocze 2021 roku i pozytywnie zaopiniowała informację. 

Komisja zapoznała się z treścią informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku i pozytywnie zaopiniowała informację.  

Komisja po zapoznaniu się z treścią pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego: 

 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za I półrocze 2021 roku, 

 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku, 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Modernizacja pokrycia dachowego celem użytkowania budynku przy ul. Milionowej 91” 
w 2021r., 

 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2021 – 2024, 

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

11.  W dniu 21 października 2021 r.: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego: 

 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku, 
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 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2021 roku, 

 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata  
2021 – 2024, 

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok,   

 w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, 

 w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. 

12.  W dniu 25 listopada 2021 r.: 

Komisja zapoznała się z treścią i zaopiniowała pozytywnie informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2020/2021. 

Komisja po zapoznaniu się z treścią pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego: 

 w sprawie realizacji programu finansowanego ze środków Funduszu  Solidarnościowego: programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, 

 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", 

 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 
obowiązujących w 2022 roku, 

 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2022 roku, 

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego, 

 w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego 
pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie 
gminy Nowosolna w 2021 r., 

 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego 
z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów 
w 2021 r., 

 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego 
z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn 
w 2021 r., 

 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2021 – 2024, 

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok,   

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

13.  W dniu 26 listopada 2021 r.: 

Komisja zapoznała się z treścią i zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2022 – 2025. 



7 

 

14.  W dniu 21 grudnia 2021 r.: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego: 

 w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
w 2022 r., 

 w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2022 roku, 

 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2021 – 2024, 

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok,  

 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności 
pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub jego jednostek podległych mających charakter 
cywilnoprawny.  

Ponadto Komisja przyjęła projekt planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa 
na 2022 rok. 

15.  W dniu 29 grudnia 2021 r.: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego: 

 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2022 – 2025 (autopoprawka),   

 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok (autopoprawka),  

 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2021 – 2024, 

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 

 w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” w 2022 r. 

 w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2022 roku zadania w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,    

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2022 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. Stefana Wyszyńskiego 86, 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego 
powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 
w 2022 r.  

 


