
UCHWAŁA NR LXIV/479/2022 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z 29 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie sesji w zdalnym trybie obradowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15zzx 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. 2021 r. z poz.2095 z późn. zm.),  uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Miejska w Gołdapi wyraża zgodę na zwoływanie sesji i odbywanie sesji z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania) do czasu 

obowiązywania stanu epidemii bądź zagrożenia epidemiologicznego. 

2. Wyrażenie zgody na tryb, o którym mowa w ust. 1, nie wyłącza możliwości zwołania i odbywania sesji 

w trybie stacjonarnym. 

3. O skorzystaniu ze zdalnego trybu obradowania lub stacjonarnego trybu obradowania będzie decydował 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gołdapi.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

Wojciech Hołdyński  
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Uzasadnienie do Uchwały nr LXIV/479/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z 29 grudnia 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zwoływanie sesji w zdalnym trybie obradowania 

 

W dniu 10 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu uproszczania procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która zmienia  

m.in. art. 15 zzx ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W świetle 

nowych przepisów o zdalnym trybie obradowania decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

w głosowaniu jawnym, jakim w tym przypadku jest Rada Miejska w Gołdapi. W celu usprawnienia pracy Rady 

oraz zwoływania sesji Rady Miejskiej w trybie zdalnym, Rada podejmuje uchwałę, wyrażając zgodę  

na możliwość zwoływania sesji w zdalnym trybie obradowania do czasu obowiązywania stanu epidemii bądź 

zagrożenia epidemiologicznego, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  


