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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie zdalnego trybu obradowania na sesjach Rady Miasta Białystok 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 
oraz 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Decyduje się o odbywaniu sesji Rady Miasta Białystok z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 
odległość (zdalny tryb obradowania) w okresie do dnia 19 lutego 2023 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, poz. 2133, poz. 2262, 

poz. 2269, poz. 2317, poz. 2368 i poz. 2459 oraz z 2022 r. poz. 202, poz. 218, poz. 655, poz. 830, poz. 1301, poz. 1370, 
poz. 1488, poz. 1561, poz. 1723, poz. 1768, poz. 2127, poz. 2185, poz. 2640 poz. 2687 oraz z 2022 r. oraz poz. 2705. 
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UZASADNIENIE 

Ustawą 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) zostały 
wprowadzone rozwiązania, umożliwiające organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego albo innemu organowi działającemu kolegialnie zdecydowanie o zdalnym trybie 
obradowania bądź rezygnacji z tego trybu. 
 

Artykuł 45 pkt 3 ww. ustawy zmienia dotychczasowe brzmienie 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, przesądzając, że o zdalnym trybie obradowania decyduje organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego albo inny organ działający kolegialnie, w głosowaniu jawnym.  
Z kolei, zgodnie z art. 77, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo inny organ 
działający kolegialnie może zdecydować o rezygnacji ze zdalnego trybu obradowania zarządzonym 
w trybie art. 15zzx ust. 2 ustawy zmienianej w art. 45, w brzmieniu dotychczasowym. 
 

Regulacje zawarte w powołanych powyżej przepisach umożliwiają organowi stanowiącemu 
jednostki samorządu terytorialnego lub innemu organowi działającemu kolegialnie zdecydowanie  
o zdalnym trybie obradowania bądź rezygnacji z tego trybu (w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii). 
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