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Protokół Nr XLVII/2022 
z XLVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

która odbyła się w dniu 28 lipca 2022 r. 
w trybie zdalnym 

Obrady prowadzone były ze Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 11:00 i trwała do godziny 11:41.  
Skład Rady Powiatu – 19 radnych.  
Obecnych – 19 radnych.  
Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Pkt 1. porządku obrad – Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pan Sławomir Sokołowski otworzył  
obrady XLVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która została zwołana na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 
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. Obrady odbywały się w trybie zdalnym oraz z możliwością osobistego stawiennictwa. 

Przewodniczący Rady poprosił Radnych o zalogowanie się, w celu stwierdzenia prawomocności 
obrad. 

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji w chwili 
obecnej bierze udział 18 Radnych i obrady są prawomocne. Imienny wykaz głosowania Radnych 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący Rady przywitał osoby uczestniczące w Sesji.  

Pkt 2. porządku obrad – Przedstawienie porządku obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego oraz przyjęcie propozycji jego zmian. 

Nie zgłoszono propozycji zmian porządku obrad.  

Porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz 
przyjęcie propozycji jego zmian. 

3. Zgłoszenie uwag do protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.  

5. Przedstawienie rocznych sprawozdań z działań podejmowanych na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego w 2021 r. przez Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie:  

a) Nadzór Wodny w Rawie Mazowieckiej,  

b) Nadzór Wodny w Brzezinach,  

c) Nadzór Wodny Łódź Wschód,  

d) Nadzór Wodny Łódź Zachód,  

e) Nadzór Wodny Smardzewice,  
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f) Nadzór Wodny Pabianice,  

g) Nadzór Wodny Łask.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu 
we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zatrudnionych 
w szkołach i placówce, prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni (druk nr 1, referuje Pani 
Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych).  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do realizacji projektu pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” 
dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu 
Erasmus+ ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ (druk nr 2, referuje 
Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych).  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie w 2022 roku o grant w ramach 
Konkursu Grantowego „Cyfrowy Powiat” (druk nr 3, referuje Pani Iwona Walter-Wisiałkowska 
– Sekretarz Powiatu).  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego 
drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w ramach realizacji inwestycji pn. ,,Budowa dwóch 
odcinków chodnika w drodze powiatowej ulicy Łódzkiej w Justynowie” (druk nr 4, referuje Pani 
Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydz. Inwestycji, Rozwoju i Dróg).  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2022 – 2026 (druk nr 5, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik 
Powiatu).  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok (druk 
nr 6, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu).  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok 
(druk nr 7, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu).  

13. Wnioski, oświadczenia Radnych i sprawy różne.  

14. Zamknięcie XLVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

Pkt 3. porządku obrad – Zgłoszenie uwag do protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XLVI/2022 z XLVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pkt 4. porządku obrad – Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 

Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, wraz 
z uzupełnieniem (załącznik nr 3 do protokołu).  
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Radnych, czy są z ich strony zapytania.  

Nie zgłoszono pytań. 
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Pkt 5. porządku obrad – Przedstawienie rocznych sprawozdań z działań podejmowanych na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 r. przez Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie: 

a) Nadzór Wodny w Rawie Mazowieckiej,  

b) Nadzór Wodny w Brzezinach,  

c) Nadzór Wodny Łódź Wschód,  

d) Nadzór Wodny Łódź Zachód,  

e) Nadzór Wodny Smardzewice,  

f) Nadzór Wodny Pabianice, 

g) Nadzór Wodny Łask.  

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdania zostały omówione przez Naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Panią Sylwię Szol podczas posiedzeń Komisji, które odbyły 
się przed Sesją. Obowiązek przekazania sprawozdań z działań podejmowanych przez Nadzory Wodne 
wynika z art. 250 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Przewodniczący Rady 
zwrócił się do Radnych, czy są z ich strony zapytania do sprawozdań.  

Nie było pytań ze strony Radnych.  

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa, Komisja Polityki Społecznej, Komisja Rewizyjna, 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja Statutowo – Regulaminowa pozytywnie zaopiniowały 
sprawozdania. 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem rocznych sprawozdań z działań podejmowanych 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 r. przez Nadzory Wodne Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych.  
Wynik głosowania: „za” – 19 „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.  
Rada Powiatu przyjęła sprawozdania jednogłośnie.  
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
Sprawozdania stanowią załączniki nr 5 – 11 do protokołu. 

Pkt 6. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu 
we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zatrudnionych w szkołach 
i placówce, prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały na posiedzeniu Komisji omówiony był 
szczegółowo. Zwrócił się do Radnych o zadawanie pytań, jeśli nasunęły się wątpliwości.  

Nie było zapytań ze strony Radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Pkt 7. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe 
w Grecji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję 
Programu Erasmus+ ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały także był szczegółowo omówiony 
na posiedzeniu Komisji. Zwrócił się do Radnych, czy nasunęły się jakieś zapytania.   

Nie było zapytań ze strony Radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Pkt 8. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie w 2022 roku 
o grant w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowy Powiat”.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że na posiedzeniu Komisji bardzo szczegółowo projekt uchwały 
omówiła Pani Sekretarz Iwona Walter–Wisiałkowska. Zwrócił się do Radnych, czy nasunęły się jakieś 
zapytania. 

Nie było zapytań ze strony Radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Pkt 9. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac 
w terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w ramach realizacji inwestycji 
pn. ,,Budowa dwóch odcinków chodnika w drodze powiatowej ulicy Łódzkiej w Justynowie”. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na posiedzeniu Komisji projekt uchwały został szczegółowo 
omówiony. Zwrócił się do Radnych, czy są z ich strony zapytania. 

Nie było zapytań ze strony Radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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Pkt 10. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026.   

Przewodniczący Rady przypomniał, że Radnym przekazana została autopoprawka projektu uchwały 
i poprosił Panią Skarbnik o jej przedstawienie. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu powiedziała, że autopoprawka, która dzisiaj jako 
inicjatywa uchwałodawcza została przyjęta na posiedzeniu Zarządu, związana jest z decyzjami 
Wojewody Łódzkiego zwiększającymi plan dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. Pani Skarbnik omówiła również pozostałe zmiany zaproponowane w projekcie 
uchwały. 

Nie było pytań ze strony Radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Pkt 11. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok.  

Przewodniczący Rady nadmienił, że Radnym przekazana została autopoprawka projektu uchwały 
i poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że w przedstawianym projekcie 
uchwały dokonuje się zmian w budżecie roku 2022 poprzez zwiększanie planu dochodów ogółem 
o kwotę 564.318,32 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 446.206,79 zł. Dla zrównoważenia 
budżetu dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę 118.111,53 zł.  
W związku z zawarciem aneksu do umowy z Wojewodą Łódzkim w sprawie zapewnienia miejsc 
zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy, Powiat otrzymał dodatkowe środki 
z Funduszu Pomocy w wysokości 269.080,00 zł. Powiat otrzymał również dodatkowe środki  
dla DPS-ów w wysokości 48.345,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kolejna zmiana dotyczy 
dodatkowych środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 10.973,000 zł z tytułu wsparcia 
jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych 
z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.  
Pani Skarbnik omówiła następnie zaproponowane w projekcie uchwały zmiany po stronie wydatków, 
w tym w wydatkach majątkowych.  

Nie było pytań ze strony Radnych. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 Radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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Pkt 12. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 
W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii przez szkoły i placówki 
oświatowe, zaproponowano przeniesienie kwoty 251.396,00 zł w ramach Działu 801 Oświata 
i wychowanie oraz Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z kategorii wydatków 
„wynagrodzenia i pochodne”, do kategorii wydatków „zadania statutowe”. 
Kolejne zmiany wprowadza się z uwagi na zwiększenie nakładów inwestycyjnych na realizację zadania 
pn. „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w  Koluszkach”  o kwotę 10.525,00 zł. 

Nie było pytań ze strony Radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Pkt 13. porządku obrad – Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne.  

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni przedstawiła informację dotyczącą rekrutacji 
do szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. W dniu 18 lipca 2022 r. Zarząd Powiatu podjął 
decyzję odnośnie liczby oddziałów klas pierwszych i uczniów w tych oddziałach. W dniu 
20 lipca 2022 r. zatwierdzone zostały wyniki naboru uczniów w naborze zasadniczym. Obecnie trwa 
nabór uzupełniający.  
W I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach liczba uczniów przyjętych do czterech klas pierwszych 
wynosi 120 osób (trzy oddziały odrębne i jeden oddział łączony). Ogólna liczba uczniów w szkole 
wynosi 418. 
W Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach:  

− w Branżowej Szkole I stopnia utworzono dwa oddziały klasy pierwszej, tj. mechanik pojazdów 
samochodowych i klasa wielozawodowa, łącznie 40 uczniów. Liczba uczniów w całej szkole 
wynosi 113,  

− w Technikum Nr 1 powstały dwa oddziały klasy pierwszej – technik pojazdów samochodowych 
i technik informatyk, łącznie 33 uczniów. Liczba uczniów w całej szkole wynosi 124. 

W Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach: 

− w II Liceum Ogólnokształcącym utworzono jeden oddział klasy pierwszej policyjno – pożarniczej 
liczący 30 uczniów,  

− w Technikum Nr 2 powstał oddział łączony klasy pierwszej w zawodzie technik mechatronik 
i technik automatyk (16 + 14, czyli łącznie 30 uczniów) oraz dwa oddziały klasy pierwszej 
w zawodzie technik logistyk, łącznie 48 uczniów. W zawodzie technik logistyk pierwotnie 
planowany był jeden oddział, jednak z uwagi na duże zainteresowanie tym kierunkiem, 
utworzono dwa oddziały. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, w Szkole Podstawowej nr 3 
Specjalnej jest sześć oddziałów (34 uczniów) oraz dwa oddziały przedszkolne (8 uczniów). W Szkole 
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy są trzy oddziały, liczące 17 uczniów. Łącznie w szkole jest 
11 oddziałów i 59 uczniów.  
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W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach prowadzone będą także zajęcia 
rewalidacyjno – wychowawcze (2 zespoły), jak również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 
W internacie będzie przebywało 6 uczniów.  
Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni stwierdziła, że Zarząd Powiatu jest zadowolony 
z tegorocznego naboru.  

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni poruszył temat inwestycji realizowanej dla I Liceum 
Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach i dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach. 
Inwestorem jest Gmina Koluszki. Z informacji uzyskanej podczas spotkania, w którym uczestniczył 
Pan Starosta, Pani Skarbnik, Pani Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach, Pan Burmistrz 
Koluszek oraz Wykonawca, wynika, iż termin realizacji tego zadania jest niezagrożony. 
Prawdopodobnie w miesiącu październiku obiekt ten zostanie oddany do użytku. 
Pan Starosta poinformował, że Gmina Koluszki, jako inwestor, pozyskała dodatkowe środki z Urzędu 
Marszałkowskiego, co pozwoli zmniejszyć udział finansowy Powiatu w zadaniu inwestycyjnym 
z 1,7 mln zł, do około 1 mln zł. W związku z tym podjęto pewne zobowiązania odnośnie dodatkowych 
prac w starym obiekcie szkoły, mianowicie w zakresie położenia nowego parkietu na korytarzu, 
dodatkowych prac na sali gimnastycznej związanych z malowaniem i demontażem drabinek 
do ćwiczeń i parapetów.  
W nowopowstającym obiekcie, zgodnie z udziałami, 4 sale przeznaczone będą dla I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach oraz 8 sal dla Szkoły Podstawowej w Koluszkach. Poza tym 
powstanie obserwatorium astronomiczne wraz z dużą salą, w której będą mogły odbywać się 
dodatkowe zajęcia dla młodzieży ze szkół. 
Pan Starosta dodał, że była to słuszna decyzja, aby budować nowy obiekt, który będzie służył uczniom 
i rozwiąże problemy związane z przyjęciem uczniów do Liceum, jak również do Szkoły Podstawowej. 
Pan Starosta podziękował Panu Waldemarowi Chałatowi – Burmistrzowi Koluszek i Panu Mateuszowi 
Karwowskiemu za prowadzenie tej inwestycji i staranie się o środki z Urzędu Marszałkowskiego 
z programów krajowych. Dzięki temu w inwestycji wartej ponad 8 mln zł, udział Powiatu wynosić 
będzie 1 mln zł, udział Gminy Koluszki 2 mln zł i ponad 5 mln zł będą to środki zewnętrzne.  

Zaproponowano termin kolejnej Sesji na dzień 25 sierpnia 2022 r.  

Pkt 14. porządku obrad – Zamknięcie XLVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XLVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przewodniczący Rady 

Sławomir Sokołowski 


