
UCHWAŁA NR XVIII/166/2020 

RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO 

 

z dnia 28 kwietnia 2020 r.   

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

 

 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815) Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Statucie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, stanowiącym załącznik do uchwały  

Nr XLVI/387/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, zmienionego Uchwałą  

Nr XV/136/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 8 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu: „W sytuacjach wyjątkowych na 

podstawie decyzji Przewodniczącego Rady lub na wniosek Zarządu sesja może odbywać 

się w sposób zdalny na zasadach określonych w statucie z zastrzeżeniem § 11 ust. 12-15.” 

2. w § 11 dodaje się następujące ustępy: 

1) ust. 12 o następującym brzmieniu: „Sesja zdalna odbywa się za pomocą 

oprogramowania do telekonferencji, umożliwiającego przekazanie w czasie 

rzeczywistym obrazu i dźwięku z urządzenia każdego radnego biorącego udział  

w sesji.”, 

2) ust. 13 o następującym brzmieniu: „W zawiadomieniu o zwołaniu sesji zdalnej 

Przewodniczący Rady zamiast miejsca sesji określa tryb zdalny.”, 

3) ust. 14 o następującym brzmieniu: „Za listę obecności na sesji zdalnej uznaje się 

potwierdzenie zalogowania radnych do systemu umożliwiającego głosowanie. 

Stwierdzenie quorum następuje na tej samej zasadzie.”, 

4) ust. 15 o następującym brzmieniu: „Głosowania tajnego, o którym mowa w § 19  

w trybie zdalnym nie przeprowadza się.”, 

3. w § 59 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: „W przypadku braku możliwości 

odbycia posiedzenia komisji Rada może podejmować uchwały bez ich opinii.”, 

4. w § 60 dodaje się następujące ustępy: 

1)  ust. 4 o następującym brzmieniu: „W sytuacjach wyjątkowych na podstawie decyzji 

Przewodniczącego Komisji, komisje mogą odbywać się w sposób zdalny za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie, na zasadach 

określonych w statucie.”, 

2) ust. 5 o następującym brzmieniu: „Za listę obecności na komisji zdalnej uznaje się 

potwierdzenie przez Przewodniczącego Komisji obecności radnego na posiedzeniu 

zdalnym. Stwierdzenie quorum następuje na tej samej zasadzie.”, 

5. w § 70 dodaje się następujące ustępy: 

3) ust. 5 o następującym brzmieniu: „W sytuacjach wyjątkowych Zarząd na podstawie 

decyzji Przewodniczącego Zarządu może odbywać się w sposób zdalny za pomocą 



środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie, na zasadach 

określonych w statucie z zastrzeżeniem ust. 6, 

4) ust. 6 o następującym brzmieniu: „W zawiadomieniu o zwołaniu zarządu zdalnego 

Przewodniczący Zarządu zamiast miejsca zarządu określa tryb zdalny.”, 

5) ust. 7 o następującym brzmieniu: „Za listę obecności na zarządzie zdalnym uznaje się 

potwierdzenie przez Przewodniczącego Zarządu obecności radnego na posiedzeniu 

zdalnym. Stwierdzenie quorum następuje na tej samej zasadzie.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

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

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu  

 

         mgr Danuta Wróbel 

 


