
UCHWAŁA NR XXXIX/237/2022 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 19 grudnia 2022 r. 

w sprawie dopuszczenia zdalnego trybu obradowania na sesjach Rady Powiatu w Siedlcach 

Na podstawie art. l2 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526 tj.), w związku z art. l5zzx ust. l i ust.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. z 2021 r.  
poz. 2095, ze zm.) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się dopuścić zdalny tryb obradowania na sesjach Rady Powiatu w Siedlcach przy 
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, według bieżącej sytuacji i potrzeby 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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Uzasadnienie 

Dnia 7 października 2022 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu 
uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2185). Ustawa zmienia ponad 40 ustaw, w tym ustawę 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 (dalej ustawa "COVID-19"). 
Ustawa weszła w życie z dniem l0 listopada 2022 r. Ustawa zmienia funkcjonujący od ponad 
dwóch lat sposób zwoływania posiedzeń (sesji) organów stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego oraz działających kolegialnie organów: wykonawczych w jednostkach samorządu 
terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, 
w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz 
w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego. Do dnia wejścia w życie ustawy 
decyzję o trybie posiedzenia organu kolegialnego podejmowała osoba upoważniona do jego 
zwołania. Po wejściu w życie ustawy decyzję o trybie zdalnym podejmuje kolegialnie cały organ. 

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w art. 45 pkt 3 ustawy, art. 15 zzx ust.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 
otrzymał brzmienie: ,,o zdalnym trybie obradowania decyduje organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego albo inny organ działający kolegialnie, w głosowaniu jawnym." Ustawa 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczanym COVID-19' innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych wprowadziła możliwość obradowania zdalnego w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Stąd w projekcie przyjęto wyżej wskazane 
ustawowe przesłanki. W chwili obecnej obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego. Zgodnie z §1 ww. aktu w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
  

Marek  Gorzała 
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