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Pan

Mariusz Kamiński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowny Panie Ministrze,

 

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust 1 pkt.7 z dnia 9 maja 
1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami), oraz art. 191-193 Regulaminu Sejmu 
zwracam się do Pana w sprawie apelu Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów 
dotyczącego zmiany o samorządzie gminnym.

 

Do mojego biura poselskiego wpłynęła prośba o podjęcie interwencji w sprawie ustawowych zmian o 
samorządzie gminnym.

 

1.  

1.  
2.  

W swoim apelu samorządowcy Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów , postulują o to, 
aby:   Minister właściwy ds. administracji przygotował projekt zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) - i przedłożył pod obrady Sejmu - polegającej na 
wpisaniu do ustawy możliwości obradowania organów uchwałodawczo kontrolnych jednostek samorządu 
terytorialnego i ich kolegialnych organów wewnętrznych, a także organów jednostek pomocniczych gmin w 
trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w sytuacjach nadzwyczajnych,  
w tym w sytuacji ogłoszenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii, który trwa w naszym kraju od marca 2020 r., uświadomił 
samorządom konieczność prowadzenia w tej sytuacji obrad organów uchwałodawczo-kontrolnych jednostek 
samorządu terytorialnego w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W związku z powyższym zwracam się do pana ministra w pytaniem:

Czy rząd planuje nowelizację ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dotyczącym realizacji 
postulatów zawartych w apelu Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów? Jeśli trwają 
prace nad nowelizacją tej ustawy proszę o szczegółową informację kiedy przepisy wejdą w życie?

Brak regulacji ustawowej w zakresie możliwości obradowania organów samorządu w trybie zdalnym 
powoduje, że rady gmin, rady powiatów, sejmiki województw oraz organy jednostek pomocniczych nie mają 
możliwości doprecyzowania w swoich regulaminach zasad obradowania w trybie zdalnym. Brak regulacji 
regulaminowej rzutuje z kolei na jakość obrad prowadzonych w tym trybie.

W załączeniu przesyłam uchwałę nr 1/2020  z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia apelu Śląskiego 
Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
wprowadzenia zmian w Ustawie o samorządzie gminnym.

 

W imieniu wszystkich zainteresowanych, proszę o niezwłoczną odpowiedź.

                                                                                                           Z poważaniem,

Gabriela Lenartowicz
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