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UCHWAŁA NR XLVII/.../2022 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 28 lipca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie w 2022 roku o grant w ramach 
Konkursu Grantowego „Cyfrowy Powiat” 

Na podstawie  art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 528) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na aplikowanie w 2022 roku przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego o grant 
w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowy Powiat”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do podejmowania decyzji wiążących 
i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego związanych ze złożeniem wniosku 
i realizacją projektu grantowego, a w szczególności do podpisania wniosku grantowego i umowy o powierzenie 
grantu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 
 

Sławomir Sokołowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 13 lipca 2022 r. został ogłoszony Konkurs Grantowy „Cyfrowy Powiat”, finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś 
V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT- EU, Działanie 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Nabór wniosków do konkursu 
będzie trwał do dnia 11 września 2022 roku. 

Do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 należy w szczególności 
wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie 
cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie 
cyberbezpieczeństwa. 

Dofinansowanie dla Powiatów udzielane w formie grantów, może być przeznaczone na zadania w ramach 
obszarów (obszary 1-3 są fakultatywne, obszar 4 jest obligatoryjny): 

1. Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony 
zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy. 

2. Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych. 

3. Edukacja cyfrowa dla JST. 

4. Cyberbezpieczeństwo. 

W związku z powyższym proponuje się przystąpienie do Konkursu Grantowego „Cyfrowy Powiat”, 
w ramach którego zostanie złożony wniosek o przyznanie grantu w zakresie dotyczącym cyfryzacji 
i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Łodzi, jako jednostki organizacyjnej Powiatu świadczącego 
usługi publiczne dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Sekretarz Powiatu 

Iwona Walter-Wisiałkowska 
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