
~d N~ ,486 1.2 o , ~ L  
Projekt z dnia & &w,,c.q 4dl).(Gw 

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na zawarcie przez Miasto L6di porozumien z powiatami 16dzkim 
wschodnim oraz pabianickim. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqkie gminllym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 73 ustawy z dnia 5 czenvca 

-- 

1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz 5 14 ust. 4 rozporzqlzcnia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia l lutego 2013 r. w sprawie szczeg6lowych zasad dzialania 
publicznych poradni psychologicmo - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych 
(poz. 199), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

5 1. 1. Wyraia sic zgodq na zawarcie przez Miasto L6di porozumien zpowiatami 16dzkim 
wschodnim oraz pabianickim dotyczqcych realizacji przez Miasto L6di zadania polegajqcego na 
wydawaniu orzeczen o potrzebie ksztalcenia specjalnego, orzeczen o potrzebie indywidualnego 
obowi&owego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczen opotrzebie indywidualnego 
nauczania, opinii opotrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia - 

niepelnosprawno6ci do chwili podjqcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, slabo widqych,  
nieslyszqcych, slabo slyszqcych albo dzieci z autymem. 

2, Miasto L6di zapewni realizacjq zadania, o ktorym mowa wust. 1, przez Specjalistycznq 
Poradniq Psychologiczno - PedagogicznqDoradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowyrni 
w Lodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszynskiego 86. 

3. Porozumienia, o ktorych mowa w ust. 1, stanowiqzalqczniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwdy. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

/ Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 

. 
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Zalqcznik Nr 1 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

POROZUMIENIE 
. ~ 

zawarte w duiu ................................. pomiqdzy: 
- - 

Powiatem E6dzkim Wschodnim reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu L6dzkiego Wschodniego, 
w imieniu ktbrego dzidajq: 

1. Andrzej Opala - Starosta L6dzki Wschodni 

2. Ewa Gladysz - Wicestarosta L6dzki Wschodni 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Barbary Ignatowskiej, zwanym dalej ,,Powiatemn, 

a Miastem E6di  reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Lodzi, w imieniu kt6rego dzialajq: 

1. Tomasz Trela - Pienvszy Wiceprezydent Miasta Lodzi 

2. Krzysztof Jurek - Dyrektor Wydzidu Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu 
Miasta Lodzi, zwanyrn dalej ,,Miastern". 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorz+lzie powiatowym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) w zwi@u z 8 14 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 1 lutego 2013 r, w sprawie szczeg6lowych zasad dzialania publicznych poradni psychologiczno- 
pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U, poz. 199) oraz 8 1 zarzqdzenia 
L6dzkiego Kuratora OSwiaty Nr 5212015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, w kt6rych dzialajq zespoly orzekajqce wydajqce orzeczenia i opinie, 
zgodnie z uchwalq Nr XVII/20312015 Rady Powiatu L6dzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2015 r. 
w sprawie wyraienia zgody na zawarcie na 2016 rok porozumienia z Miastem L6di w sprawie 
wydawania orzeczen opotrzebie ksztalcenia specjalnego, orzeczen opotrzebie indywidualnego 
obowiqzkowego roczuego przygotowania przedszkolnego, orzeczen opotrzebie iudywidualnego 
nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia 
niepehosprawnoSci do podjqcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, slabo widzqcych, nieslyszqcych, 
slabo slyszqcych oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu iodzkiego wschodniego przez Specjalistycznq 
Poradniq Psychologiczno - Pedagogicznq Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi 
w Lodzi, al. ks. Kard. Stefana Wyszyriskiego 86 oraz uchwakq Nr XVII/201/2015 Rady Powiatu 
L6dzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Lodzkiego 
Wschodniego na 2016 rok, zawarte zostalo porozumienie: 

$$I. 1. Powiat powierza, a Miasto przyjmuje do realizacji zadanie polegajqce na wydawaniu orzeczen: 
opotrzebie ksztalcenia specjalnego, opotrzebie indywidualnego obowipkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepelnosprawnoici do podjqcia nauki w szkole dla 
dzieci niewidomych, slabo widzqcych, nieslyszqcych, slabo slyszqcych oraz dzieci z autyzmem, z terenu 
Powiatu. 

2. Oplata za przeprowadzenie czynnoici diagnostycznych i orzecznictwa jest ustalana na podstawie 
cennika usiug stanowiqcego zalqczuik do porozumienia. 



3. Miasto zapewni realizacjq powierzonego zadania przez Specjalistycznq Poradniq Psychologiczno - 
Pedagogicznq Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Lodzi przy - 

al. ks. kard. Stefana Wyszynskiego 86. 

5 2. 1. Powiat ma zabezpieczone Srodki finansowe na realizacjq zadania, o kt6rym mowa w 5 1 ust. 1, 
w budiecie Powiatu L6dzkiego Wschodniego na 2016 rok w dziale 854, rozdzial85406 5 23 10. 

2. Powiat zobowiqzuje siq przekazab Miastu Srodki finansowe na pokrycie kosztdw zwiqzanych . 

z wykonaniem czynnoici, o kt6rych mowa w 8 1 ust. 1, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 
z Urzqdu Miasta Lodzi noty obciqajqcej wraz z wykazem dzieci ze szczegolowq specyfikacjq czynnoSci - - 

przeprowadzonych w 2016 r. przez Specjalistycznq Poradniq Psychologiczno - Pedagogicznq Doradztwa 
Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Lodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyhskiego 86. 

3. Miasto przekaze Powiatowi not? obciqajqcq, o kt6rej mowa w ust. 2, dwukrotnie w ciqgu roku 
tj. w terminie do dnia 10 lipca za I p6lrocze i do dnia 10 grudnia za I1 p6lrocze 2016 r. - - 

4. ~ r o d k i  zostanq przekazane na rachunek bankowy Wydzialu Budzetu w Departamencie Finans6w 
Publicznych Urzqdu Miasta Lodzi Getin Noble Bank S.A. Oddzial wLodzi 41 1560 0013 2026 
0000 2091 0045. W przypadku opoinienia termin6w zaplaty przewidziane sq odsetki ustawowe. 

5 3. Wydatkowanie przyznanych Srodk6w oraz zwrot Srodk6w niewykorzystanych, wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienaleinie lub w nadmiemej wysokoici odbywa siq zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 
938i1646, z2014r. poz. 379, 911, 1146,1626i 1877, z2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 
1190,1269, 1358,1513, 1830,1854,1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195). 

5 4. Porozumienie zostalo zawarte na czas okreSlony od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 
2016 r. 

3 5. Porozumienie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Lodzkiego. 

5 6. Zmiany i uzupelnienia porozumienia wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewainoSci. 

5 7. Niniejsze porozumienie sporzqdzone zostalo w 4 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po 2 dla 
kaidej ze stron. 

Starosta E6dzki Wschodni Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Lodzi 

Andrzej Opala 
Tomasz Trela 

Wicestarosta E6dzki Wschodni Dyrektor Wydzialu Edukacji 
w Departamencie Spraw Spolecznych 

Urzqdu Miasta Eodzi 
Ewa Gladysz 

Krzysztof Jurek 
Skarbnik Powiatu 

Barbara Ignatowska 



Zalqcznik do Porozumienia z dnia 

Cennik uslug psychologiczno-pedagogicznych 
Swiadczonych przez Specjalistycznq Poradniq Psychologiczno - Pedagogicznq Doradztwa 

Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Eodzi. 

I. Diagnoza, opiniowanie, orzecznictwo 

11. Terapia 

1) Badanie psychologiczne 
2) Badanie pedagogiczne 
3) Badania logopedyczne 
4) Konsultacja, porada 
5) Praca zespoh orzekajqcego 
6) Wydanie pisemnej opinii, orzeczenia 

125 24 
101,7 zl 
69,2 zl 

63 zl 
153,5 zl 
51,9 24 

111. Inne 

Terapia indywidualna: 
80 zl 
80 z4 
80 z4 

1) logopedyczna 
2) pedagogiczna 
3) psychologiczna 

1) Szkolenie dla nauczycieli, rodzic6w / 60 min. 

60 min. 
60 min. 
60 min. 

34,6 z4Iosoba 
2) Wizyta domowa - koszt delegacji wg odpowiednich przepis6w. 



Zaiqcznik Nr 2 
do uchwaiy Nr 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 

POROZUMIENIE 

zawarte w dniu .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... pomiqdzy: 

Powiatem Pabianickim reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu, w imieniu ktbrego dziaiajq: 
- - 

1. Irena Grenda - Czionek Zarzqdu Powiatu Pabianickiego; 
- 

2. Gabriela Wenne - Biazynska - Czionek Zarzqdu Powiatu Pabianickiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pabianickiego - Elzbiety Piekielniak, zwanym dalej 
,,Powiatemn, 

a Miastem E6di reprezentowanym przez Prezydenta Miasta todzi, w imieniu ktorego dziaiajq: 

1. Tomasz Trela - Pienvszy Wiceprezydent Miasta Lodzi; 

2. Krzysztof Jurek - Dyrektor Wydziaiu Edukacji w Departamencie Spraw Spoiecznych Urzgdu 
Miasta Lodzi, zwanym dalej ,,Miastemn. - - 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) w zwi@u z 5 14 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegblowych zasad dziaiania publicznych poradni psychologiczno - 
pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199) oraz 5 1 zarzqdzenia 
Lbdzkiego Kuratora OSwiaty Nr 5212015 z dnia 7 sierpnia 2015 r, w sprawie wskazania poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, w ktbrych dziaiajq zespoiy orzekajqce wydajqce orzeczenia i opinie, 
zgodnie z uchwaiq Nr XV1I1114115 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2015 r, w sprawie 
uchwalenia budzetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok oraz uchwalq Nr XIXI137116 Rady Powiatu 
Pabianickiego z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie upowaznienia Zarzqdu Powiatu Pabianickiego 
do zawarcia porozumienia z Miastem Lbdi, zawarte zostaio porozumienie: 

§ 1. 1. Powiat powierza, a Miasto przyjmuje do realizacji zadanie polegajqce na wydawaniu orzeczen: 
o potrzebie ksztalcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego obowipkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepeinosprawnoici do podjqcia nauki w szkole dla 
dzieci niewidomych, siabo widzqcych, niesiyszqcych, slab0 siyszqcych oraz dzieci z autyzmem z terenu 
Powiatu. 

2. Opiata za przeprowadzenie czynnoSci diagnostycznych i orzecznictwa jest ustalana na podstawie 
cennika usiug stanowiqcego zaiqcznik do porozumienia. 

3. Miasto zapewni realizacjq powierzonego zadania przez Specjalistycznq Poradniq Psychologiczno - 
Pedagogicznq Doradztwa Zawodowego idla Dzieci z Wadami Rozwojowymi wLodzi przy 
al. ks. kard. Stefana Wyszyhskiego 86. 

8 2. 1. Caikowita wartoik zadania w okresie obowipywania porozurnienia nie moze przekroczyk 
kwoty 28 000 zi. 



2. Powiat na realizacjq zadania, o kt6rym mowa w 5 1 ust. 1 ma zabezpieczone Srodki finansowe 
w budzecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok w dziale 854, rozdziak 85406 5 2310 w kwocie 28 000 zl. 

3. Powiat zobowiqzuje sie przekazat Miastu Srodki finansowe na pokrycie kosztow zwipanych 
z wykonaniem czynnoici, o kt6rych mowa w 5 1 ust. 1, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 
z Urzqdu Miasta Lodzi noty obcipajqcej wraz z wykazem dzieci ze szczegokowa, specyfikacjq czynnoSci 
przeprowadzonych w 2016 r. przez Specjalistyczna, Poradniq Psychologiczno - Pedagogicznq Doradztwa 
Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Romojowymi w Lodzi przy al. ks, kard. Stefana Wyszyhskiego 86. 

4. Miasto przekaze Powiatowi note obcigajqcq, o kt6rej mowa w ust. 3, dwukrotnie w ciqgu roku - 
tj. w terminie do dnia 10 lipca za I p6lrocze i do dnia 10 grudnia za I1 p6lrocze 2016 r. 

5. Srodki bqdq przekazane na rachunek bankowy Wydzialu Budietu w Departamencie Finansow 
Publicznych Urzqdu Miasta Lodzi Getin Noble Bank S.A. Oddzial wLodzi, 41 1560 0013 2026 
0000 2091 0045. W przypadku op6inienia terminow zaplaty przewidziane sq odsetki ustawowe. 

3 3. Wydatkowanie przyznanych Srodkow oraz zwrot Srodk6w niewykorzystanych, wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysoko4ci odbywa siq zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 
938 i 1646, z2014r. poz. 379, 911, 1146,1626 i 1877,z2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 
1190, 1269,1358, 1513, 1830, 1854,1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195). 

3 4. Porozurnienie zostako zawarte na czas okreSlony od dnia 1 stycznia 2016 r, do dnia 31 grudnia 
2016 r. 

5 5. Porozumienie podlega ogkoszeniu w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Lbdzkiego. 

3 6 .  Zmiany i uzupetnienia porozumienia wyrnagajq formy pisemnej pod rygorem niewainoSci. 

5 7. Niniejsze poroznmienie sporzylzone zostalo w 4 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po 2 dla 
kazdej ze stron. 

Cztonek Zarzqdu Powiatu 
Pabianickiego 

Pienvszy Wiceprezydent 
Miasta Eodzi 

Irena Grenda 
Tomasz Trela 

Cztonek Zarzqdu Powiatu 
Pabianickiego 

Gabriela Wenne - Blaiynska 

Dyrektor WydziaiuEdukacji 
w Departamencie Spraw Spolecznych 

Urzedu Miasta Eodzi 

Skarbnik Powiatu 
Pabianickiego 

Krzysztof Jurek 

Elibieta Piekielniak 



Zahcznik do Porozumienia z dnia 

Cennik ustug psychologiczno-pedagogicznych 
Swiadczonych przez Specjalistycznq Poradniq Psychologiczno - Pedagogicznq Doradztwa 

Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Eodzi. 

I. Diagnoza, opiniowanie, orzecznictwo 

1) Badanie psychologiczne 
2) Badanie pedagogicme 
3) Badania logopedyczne 
4) Konsultacja, porada 
5) Praca zespoh orzekajqcego 
6) Wydanie pisemnej opinii, orzeczenia 

125 zl 
101,7 zl 
69,2 zl 

63 zl 
153,5 zl 
51,9 zl 

11. Terapia 

Terapia indywidualna: 
1) logopedyczna 
2) pedagogiczna 
3) psychologiczna 

60 min. 
60 min. 

80 zl 
80 zl 

111. Inne 

1) Szkolenie dla nauczycieli, rodzic6w / 60 min. 

- 

34,6 zllosoba 

60 min. 

2) Wizyta domowa - koszt delegacji wg odpowiednich przepis6w. 

80 zl 



Uzasadnienie 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci " 

z Wadami Romojowymi w todzi zostaia wyznaczona do prowadzenia badiui i wydawania orzeczen 
o potrzebie ksztalcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego obowi@owego rocznego 
przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualhego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego 
wspornagania romoju dziecka od chwili wykrycia niepeinosprawnoSci do podjqcia nauki w szkole dla 
dzieci niewidomych, siabo widzqcych, niesiyszqcych, siabo siyszqcych oraz dzieci z autyzmem na = 

podstawie zarzqlzenia E6dzkiego Kuratora OSwiaty Nr 5212015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie 
wskazania poradni psychologicmo - pedagogicznych, w kt6rych dziaiajq zespoiy orzekajqce wydajtpe 
orzeczenia i opinie. 

Wydzial Edukacji w Departamencie Spraw Spoiecznych Urzqdu Miasta Lodzi przy ustalaniu oplat 
za Swiadczone usiugi psychologiczno-pedagogiczne przez ww. Poradniq zastosowai wskainik wzrostu 
cen towar6w i ushg konswnpcyjnych na poziomie 101,7 % cen obowiqzujqcych w 2016 r. Wskainik ten i- 

zostal wskazany w czqSci I zaiqcznika do zarzqlzenia Nr 1521 NIIl15 Prezydenta Miasta todzi z dnia 17 
lipca 2015 r. w sprawie zaloieh do projektu budzetu miasta todzi na rok 201 6. 

Wyisze opiaty za ushgi Specjalistycznej Poradni Psychologicno - Pedagogicznej Doradztwa 
Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Lodzi bqda pobierane od dnia 
1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

Wydziai Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta todzi uprzejmie informuje, ' 
i e  Specjalistycma Poradnia Psychologicno - Pedagogicma Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci 
z Wadami Romojowymi w todzi od wielu lat realizuje badania i wydaje orzeczenia dla dzieci z terenu 
Powiatu L6dzkiego Wschodniego oraz Powiatu Pabianicliiego. . - 

Podjqcie proponowanej uchwaiy pozwoli na formalno - prawne uregulowanie kwestii 
diagnozowania przez Poradniq uczni6w spoza todzi w roku 2016. 

Projekt Shona 1 


