
ZARZĄDZENIE Nr 2729/2022
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 07 grudnia 2022 r. 

w sprawie wskazania Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 30/34 do pełnienia funkcji 

wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Miasta 
Łodzi oraz powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi 

przy ul. Karolewskiej 30/34 realizacji porozumienia dotyczącego zadania wynikającego 
z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 
i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526) oraz art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2230)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wskazuję Szkołę Podstawową Specjalną nr 90 wchodzącą w skład Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 2 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 30/34 do pełnienia funkcji wiodącego 
ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Miasta Łodzi w ramach 
zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), 
zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. poz. 1526).

§ 2. Powierzam Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi 
przy ul. Karolewskiej 30/34 realizację porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/2633 zawartego 
w dniu 12 października 2022 r. dotyczącego zadania wynikającego z programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań 
wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Miasta Łodzi, 
określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(zadanie 2.4, Programu: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu 
dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 
w Łodzi.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA
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