
Łódź, dnia 27 grudnia 2022 r. 
BRiZP.0012.4.17.2022 

Sz. P. 

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

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

 Działając na podstawie Uchwały Nr 1/2022 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 
24 listopada 2022 r. w sprawie trybu obradowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
oraz 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, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 
1768, 2127 i 2185) zawiadamiam o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. (środa) 
o godz. 9:30 w trybie zdalnym. 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku posiedzenia.   

3. Rozpatrzenie skargi dotyczącej nienależytego wykonywania zadań zarządy drogi 
powiatowej ul. Brzezińskiej w Bedoniu. 

4. Rozpatrzenie skargi dotyczącej nienależytego wykonywania zadań zarządy drogi 
powiatowej ul. Brzezińskiej w Bedoniu oraz nieudzielenia przez Zarząd Powiatu 
odpowiedzi na pismo. 

5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej „wolności i głosu i swobody wypowiedzi poprzez 
media w publikatorach”. 

6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania 
niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 r. 
(druk nr 3, referuje Pan Arkadiusz Niecka – Kierownik Referatu Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa). 

7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 9, referuje Pani 
Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydz. EiSS). 

8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie realizacji programu finansowanego 
ze środków Funduszu Solidarnościowego: programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2023 (druk nr 10, referuje Pani Urszula Łużniak – 
Dyrektor PCPR). 

9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 (druk nr 11, referuje 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu). 



10. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok (druk nr 12, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik 
Powiatu). 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 

       Przewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Mateusz Jaśkiewicz 


