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OGŁOSZENIE
Minister Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. ogłosił
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.). Mając powyższe na
uwadze, oraz korzystając z uprawnień przewidzianych w 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 oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zawiadamiam, że podjąłem decyzję o
warunkach odbywania sesji Rady Miasta Białystok zwołanej na dzień
25 stycznia 2021 r.
Sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w częściowo zdalnym trybie
obradowania, tj. stacjonarnie w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w
Białymstoku, ul. Słoneczna 1, oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania
się na odległość.
Zachowując szczególne zasady bezpieczeństwa na sali obrad
wyznaczyłem maksymalnie 30 miejsc dla uczestników sesji i osób z publiczności.
W pierwszej kolejności wstęp na sesję Rady Miasta mają uczestnicy sesji tj.:
Radni, Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta,
Sekretarz Miasta, radca prawny, referenci projektów uchwał, osoby obsługi
(Biura Rady Miasta, Centrum Usług Informatycznych). W przypadku gdy na sali
obrad przebywać będzie 30 osób, kolejne nie będą wpuszczane. Na salę obrad
będzie można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i po obowiązkowej
dezynfekcji rąk.
Radni, Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta,
Sekretarz Miasta, radca prawny zajmują wskazane przez Przewodniczącego Rady

Miasta miejsca w wyznaczonej strefie. Pozostali uczestnicy sesji i osoby
z publiczności zajmują miejsca w strefie dla publiczności. Wszyscy uczestnicy
sesji zobowiązani są zakrywać usta i nos w trakcie przebywania na sali obrad,
poruszania się, a także podczas wystąpień.
Sesja Rady Miasta Białystok będzie transmitowana on-line. Sesję można
oglądać pod linkiem:
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/samorzad/rada_miasta/transmisja/ .
Ogłoszenie

podlega

publikacji

na
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internetowej

www.bip.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Białystok
przy ul. Słonimskiej 1.
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