
Łódź, dnia 23 kwietnia 2020 r. 
RADA POWIATU 

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3 
BRiZP.0002.3.2020 

 
 
Sz.P. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

 

 

Działając na podstawie 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 (Dz. U. poz. 374, 567 
i 568) zawiadamiam o zwołaniu XVIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 
30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 1100, której obrady odbędą się w trybie zdalnym. 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

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

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w roku 2020 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu (druk nr 1). 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2020 roku (druk nr 2). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach 
i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020 (druk nr 3). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji 
programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (druk nr 4). 

9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 (druk nr 5). 

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



 

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

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej funkcjonowania Starostwa 
Powiatowego w Łodzi i braku możliwości zarejestrowania pojazdu ze względu 
na zamknięcie stanowiska ds. rejestracji pojazdów w Koluszkach (druk nr 9). 

14. Przedstawienie Raportu z realizacji w 2019 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2015 – 2022 (druk nr 10). 

15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2019 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 11). 

16. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok (druk nr 12). 

17. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji 
powiatu łódzkiego wschodniego oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego za 2019 rok (druk nr 13).  

18. Przedstawienie sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji zadań za 2019 rok (druk nr 14). 

19. Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne. 

20. Zamknięcie XVIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

(-) Sławomir Sokołowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) 
zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu 
umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu. 


