UCHWAŁA NR XLIV/398/2021
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XXVII/222/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku
w sprawie Statutu Miasta i Gminy Ostrzeszów
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1372 ze zm.) Rada Miejska Ostrzeszów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XXVII/222/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie
Statutu Miasta i Gminy Ostrzeszów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 8937) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

skreśla się § 21 ust. 4;

2)

po § 73 dodaje się następujący zapis:
„8. DZIAŁANIE RADY Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA
ODLEGŁOŚĆ
§ 73a. W przypadku dopuszczenia przez akt prawny wyższego rzędu możliwości działania rady przy
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), w odniesieniu do sesji
oraz posiedzeń komisji, stosuje się elektroniczne środki komunikacji, uwzględniając następujące zasady:
1) wybrane rozwiązanie techniczne musi zapewniać przekaz obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym,
gwarantując w szczególności skuteczną identyfikację radnych oraz zabieranie głosu przez każdego
uczestnika obrad, a także umożliwiać obywatelom udział w obradach;
2) identyfikacja radnego i potwierdzenie jego obecności następuje w ten sposób, że radny loguje się do
programu obsługującego obrady, co jest dodatkowo potwierdzane w sposób werbalny odpowiednio przez
Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji;
3) głosowanie odbywa się poprzez imienne odpytywanie każdego z radnych odpowiednio przez
Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów
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Uzasadnienie
Proponowana zmiana w Statucie Miasta i Gminy Ostrzeszów sprowadza się do korekty zapisów dotyczących
tzw. zdalnego trybu obradowania przez Radę Miejską oraz jej komisje, w reakcji na pismo Rzecznika Praw
Obywatelskich nr KN-XI.40.1.2021.16 z dnia 11 sierpnia br. W piśmie tym RPO zwrócił uwagę na cztery
aspekty związane z odbywaniem obrad z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość takie jak:
- zapewnienie obywatelom możliwości udziału w obradach organów j.s.t. oraz realizacja ustawowego
obowiązku zapewnienia transmisji tych obrad;
- zapewnienie odpowiednich warunków materialno-technicznych prowadzenia obrad w trybie zdalnym
w kontekście zasad prowadzenia obrad, dyskusji oraz głosowania;
- zapewnienie prawidłowej podstawy prawnej prowadzenia obrad w trybie zdalnym oraz konieczność
przyjęcia odpowiednich regulacji szczegółowych ich organizacji i prowadzenia na poziomie prawodawstwa
miejscowego;
- przeciwdziałanie praktyce rozszerzania w aktach prawa miejscowego stosowania przepisów o zdalnym
trybie prowadzenia obrad poza cel ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.
Przyjęty 12 listopada 2020 r. Statut Miasta i Gminy Ostrzeszów w § 21 ust. 4 przewidywał możliwość
odbywania sesji za pomocą elektronicznych środków komunikacji „w przypadkach wprowadzenia na terenie RP
stanu epidemicznego, stanu epidemii lub jednego ze stanów nadzwyczajnych przewidzianych w treści
art. 228 Konstytucji”. Zastosowano więc kwestionowaną przez RPO wykładnię rozszerzającą, choć trzeba
zauważyć, że podobne zapisy w pierwszym roku pandemii były wprowadzane do statutów przez wiele innych
samorządów, a ich prawidłowość swego czasu potwierdził choćby Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gliwicach (wyrok z 20 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Gl 409/20). Niezależnie od powyższego
argumentacja RPO wydaje się trafna, wobec czego proponuje się wprowadzić do Statutu MiG Ostrzeszów
zmiany wymienione w treści uchwały. Kwestię tę analizowała również podczas posiedzenia w dniu 18 listopada
br. Komisja Statutowa, wypowiadając się pozytywnie na temat zaproponowanej zmiany.
Wobec powyższego wywołanie uchwały jest uzasadnione.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów
mgr Beata Calińska
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