
UCHWAŁA  
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 27 marca 2020 r. 
w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                 
(Dz. U. 2019. 511, z późn. zm.), Rada Powiatu w Siedlcach uchwala co następuje: 

§ 1. W Statucie Powiatu Siedleckiego będącym załącznikiem do uchwały Rady Powiatu                            
w Siedlcach z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego, ze zmianami                    
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5767; Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 6694), po rozdziale 
10 dodaje się rozdział 11 w brzmieniu: 

"Rozdział 11 Posiedzenia Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość 
§ 49. 1. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo stanu 

wojennego lub wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U z 2019 r., poz. 1239 ze zm.) - posiedzenie Rady Powiatu może być prowadzone 
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na 
odległość. 

2. Przewodniczący Rady Powiatu podejmuje decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia Rady 
Powiatu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się 
na odległość. 

3. Środki komunikacji elektronicznej umożliwiające porozumiewanie się na odległość zapewnia 
Starosta, w taki sposób, aby środki te gwarantowały możliwość identyfikacji osoby z niej 
korzystającej, które umożliwią komunikację w czasie rzeczywistym, w szczególności zabieranie 
głosu, udział w głosowaniu, składanie wniosków formalnych, a jednocześnie zapewniających 
bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego. 

§ 50. 1. Udział radnego w posiedzeniu Rady Powiatu z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość jest równoprawny z innymi 
formami udziału w posiedzeniu i nie może powodować wyłączenia lub ograniczenia praw tych osób 
określonych w przepisach prawa. 

2. Radny potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Rady Powiatu poprzez zalogowanie się 
w systemie do głosowania oraz przesłanie sms-a z numeru telefonu podanego przez niego do 
kontaktów, na wskazany przez Przewodniczącego Rady numer telefonu. 

3. Wystąpienia w trakcie rozpatrywania danego punktu porządku obrad, nie mogą trwać dłużej niż 
3 minuty. 

4. Chęć zabrania głosu nad daną sprawą należy zgłosić Przewodniczącemu Rady pisemnie za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, co najmniej na 1 dzień przed terminem posiedzenia 
Rady Powiatu. 

§ 51. Na posiedzeniach prowadzonych w trybie § 49 ust. 1 głosowanie odbywa się 
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na 
odległość. 

§ 52. Urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad z posiedzeń odbywanych z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, w trybie § 
49 ust. 1 jest zapis audiowizualny oraz sporządzony protokół. 
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§ 53. Przepisy §49 - §52, stosuje się odpowiednio do posiedzeń Komisji Rady i Zarządu Powiatu,  
jak i Przewodniczących Komisji Rady, Przewodniczącego Zarządu Powiatu, radnych, członków 
Komisji oraz członków Zarządu Powiatu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
   

  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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UZASADNIENIE

W związku z zaistniałą sytuacją na terenie całego kraju – występowanie koronawirusa,

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób biorących udział w obradach Rady Powiatu, Komisjach

Rady oraz posiedzeniach Zarządu Powiatu, wprowadzając powyższe zmiany do Statutu Powiatu

umożliwi się radnym i członkom zarządu zdalne prowadzenie obrad oraz głosowanie.
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