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UCHWAŁA NR LI/.../2022 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie trybu obradowania Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526) 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. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368, 2459 oraz 
z 2022 r. poz. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 2127 i 2185) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego postanawia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii obradować na sesjach Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), z zachowaniem 
możliwości obradowania w trybie stacjonarnym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 
 

Sławomir Sokołowski 
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Uzasadnienie 

Z dniem 10 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2185), w której dokonano zmiany 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. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). W świetle 
nowych przepisów o zdalnym trybie obradowania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 
decyduje ten organ w głosowaniu jawnym, a nie jak do tej pory obradowanie w trybie zdalnym, na mocy ww. 
przepisów, zarządzała osoba uprawniona do przewodniczenia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Mając na uwadze powyższe konieczne jest podjęcie przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwały, 
na podstawie której w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, sesje Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego będą mogły odbywać się z trybie zdalnym z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość, z zachowaniem możliwości obradowania w trybie stacjonarnym. 

Iwona Walter-Wisiałkowska 

Sekretarz Powiatu 
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