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PROTOKÓŁ NR 21/20 
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa 

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 18 czerwca 2020 r. 

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Pani Zofia Sójka otworzyła 
posiedzenie Komisji, które odbywało się w trybie zdalnym.  

 
Przewodnicząca Komisji, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła prawomocność obrad. 

 
Lista obecności z posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 
Pkt 2. Ustalenie porządku posiedzenia.  
 
Zgłoszono propozycję zmian porządku: 

 rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, 

 rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

 
Zmiany porządku zostały przyjęte, przy 1 głosie „wstrzymuję się”. Porządek posiedzenia przedstawia 
się następująco:  
 
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 przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019 (druk nr 3).  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019 (druk nr 4). 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 (druk nr 6). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok (druk nr 7).   

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok (druk nr 8).     

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok (druk nr 9).   

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych 
na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (druk nr 10). 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 
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Pkt 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
 
Pkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019. 
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
przy 1 głosie „wstrzymuję się”. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
 
Pkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019. 
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za rok 2019. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
przy 1 głosie „wstrzymuję się”. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
Pkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023.  
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023.  
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy 
1 głosie „wstrzymuję się”. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Pkt 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok. 
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.  
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy 
1 głosie „wstrzymuję się”. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Pkt 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.  
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Pkt 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok. 
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.  
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Pkt 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych 
na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania 
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Pkt 11. Sprawy różne i wolne wnioski.  
 
Nie zgłoszono spraw. 
 
 
Pkt 12. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zostało zamknięte. 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa 

Zofia Sójka 


