
Łódź, dnia 19 sierpnia 2022 r. 
BRiZP.0012.4.8.2022 

Sz. P. 

..............................  

.............................. 

 Działając na podstawie 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, 
1370, 1488 i 1561) zawiadamiam o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. 
(czwartek) o godz. 10:00, 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. Zapoznanie się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres 
od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 
(druk nr 1, referuje Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydz. EiSS). 

5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 (druk nr 2, referuje 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu). 

6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok (druk nr 3, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik 
Powiatu).  

7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok (druk nr 4, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik 
Powiatu).    

8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zabezpieczenia realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Wymiana i adaptacja utwardzonych części terenu Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze” w formie weksla in blanco i deklaracji wekslowej (druk 
nr 5, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu). 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 

       Przewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Mateusz Jaśkiewicz 


