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Siedlce, dn. 08.04.2020 r.

Jan Kuć
Radny Powiatu Siedleckiego

Odpowiedź na interpelację z dnia 27.03.2020 r.

Działając na podstawie art. 21 ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) odpowiadając Panu na interpelację z dnia 
27.03.2020 r. podnoszę, co następuje:

Po pierwsze należy zauważyć, iż wg stanu na dzień zwołania sesji żaden przepis prawa nie 
zakazywał przeprowadzenia sesji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w trybie 
dotychczasowym (tj. w trybie stacjonarnym). Co więcej na dzień zwołania sesji żaden 
obowiązujący przepis prawa nie przewidywał możliwości przeprowadzenia sesji zdalnej ( online). 
W związku z czym jak również w trosce o zdrowie i życie radnych Powiatu Siedleckiego w tym 
szczególnym okresie związanym z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 
wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, została podjęta decyzja o umożliwieniu 
przeprowadzania sesji w trybie zdalnym. Jako, że dotychczas nie było podstawy prawnej do 
przeprowadzenia sesji w takiej formie, konieczna w tej sytuacji była jak najszybsza zmiana statutu 
Powiatu Siedleckiego wprowadzająca możliwość odbycia sesji w systemie zdalnym oraz 
określająca sposób, tryb i szczegółowe zasady przeprowadzenia takiej sesji przy uwzględnieniu 
zasady jawności określonej w art. 8a ustawy o samorządzie powiatowym.

Pragnę zauważyć, iż dotychczas zarówno organy państwowe o charakterze centralnym jak 
i organy jednostek samorządu terytorialnego nie miały do czynienia z taką trudną i skomplikowaną 
sytuacją, w związku z czym z uwagi na konieczność zapewnienia stabilnego funkcjonowania rady 
jak i samej jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Powiat Siedlecki, zwołanie niniejszej sesji 
celem wprowadzenia stosownych zmian w statucie powiatu było obligatoryjne. Chciałbym 
podkreślić, iż w mojej ocenie zapobiegnie to obstrukcji działania jednostki samorządu 
terytorialnego jaką jest Powiat Siedlecki i zapewni bezpieczne dla życia i zdrowia radnych w tym 
Pana dalsze efektywne wykonywanie funkcji radnego.

Mając powyższe na uwadze jednoznacznie oświadczam, iż niniejsza sesja musiała się odbyć 
celem wprowadzenia zmian zapewniających m.in. Panu jak i pozostałym radnym możliwości 
uczestnictwa w kolejnych sesjach Rady Powiatu Siedleckiego za pośrednictwem systemu zdalnego, 
nie wychodząc z domu.

Na marginesie pragnę wskazać, iż sesja w dniu 27.03.2020 r. odbyła się w oparciu 
o wszelkie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa, jak również z zachowaniem stosownej 
odległości pomiędzy radnymi znajdującymi się na sali obrad.
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