
Łódź, dnia 16 grudnia 2022 r. 
BRiZP.0012.2.14.2022 

Sz. P. 
..............................  
.............................. 

 Działając na podstawie Uchwały Nr 1/2022 Komisji Polityki Społecznej z dnia 
24 listopada 2022 r. w sprawie trybu obradowania Komisji Polityki Społecznej oraz art. 15zzx 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368, 2459 
oraz z 2022 r. poz. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 2127 i 2185) 
zawiadamiam o zwołaniu posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 9:30 w trybie 
zdalnym. 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku posiedzenia.  

3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku (druk nr 1, referuje Pani 
Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR). 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2023 roku  (druk nr 2, referuje Pani Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR). 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 
w 2023 roku (druk nr 3, referuje Pani Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2023 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 (druk nr 4, 
referuje Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydz. EiSS). 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji 
w 2023 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 



dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego (druk nr 5, referuje Pani Małgorzata Szelest – 
Naczelnik Wydz. EiSS). 

9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych 
w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Koluszki oraz gminy 
Andrespol w 2022 r. (druk nr 6, referuje Pan Krzysztof Pietrzko – p.o. Naczelnik 
Wydz. IRiD).  

10. Zapoznanie się z projektem uchwały 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 2022 r. (druk nr 7, referuje Pan Krzysztof Pietrzko – p.o. Naczelnik 
Wydz. IRiD).  

11. Zapoznanie się z projektem uchwały 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 2022 r. (druk nr 
8, referuje Pan Krzysztof Pietrzko – p.o. Naczelnik Wydz. IRiD).  

12. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 (druk nr 9, referuje 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu). 

13. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok (druk nr 10, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik 
Powiatu). 

14. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok (druk nr 11, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik 
Powiatu).  

15. Przyjęcie projektu planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2023 rok.  

16. Sprawy różne i wolne wnioski. 

17. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji 
Polityki Społecznej 

(-) Edyta Waprzko 


