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BMP-0713-1-184/2020/PS 

 

Pani 

  Elżbieta Witek 

  Marszałek Sejmu RP 

 
Szanowna Pani Marszałek, 
 
w związku z interpelacją numer 15850 Pani Poseł Gabrieli Lenartowicz w sprawie apelu Śląskiego Forum 

Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów dotyczącego zmiany ustawy o samorządzie gminnym informuję,  

że rozwiązania w przedmiocie możliwości zdalnego obradowania i podejmowania rozstrzygnięć przez  

m.in.: organy kolegialne funkcjonujące w strukturach jednostek samorządu terytorialnego zostały 

wprowadzone na gruncie przepisów 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. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.  

W myśl art. 15zzx ust. 1 ustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: 

wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego,  

w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach 

odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać  

i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów,  

a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się  

na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). Obradowanie w zdalnym trybie zarządza 

osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie. Jednocześnie, ustawodawca przesądza,  

że przepisy art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, 

takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 

oraz organach działających kolegialnie. 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest aktem prawnym  

o charakterze szczególnym i zawiera przepisy incydentalne, które znajdują zastosowanie w okresie trwania 

epidemii. Nie jest zatem zasadne przenoszenie tych regulacji do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) normującej ustrój i podstawowe zasady działania gminy oraz 

jej organów i czynienie tym samym z przepisów wyjątkowych norm o charakterze ustrojowym. Trzeba 

również wskazać, że ustawa przewiduje także rozwiązania odnoszące się do powierzania zadań urzędu 

administracji publicznej, w przypadku utraty przez ten urząd zdolności do realizacji zadań publicznych, 
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innemu urzędowi na podstawie zarządzenia wojewody (art. 15zzy), czy też wykonywania zadań i kompetencji 

wójta w sytuacji jego niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej do 30 dni (art. 15zzz).  

Jednocześnie należy w tym miejscu zauważyć, że przepisy ustawy umożliwiające radzie gminy oraz  

jej komisjom zdalne prowadzenie obrad działają wprost i dla skorzystania z tych unormowań nie jest 

konieczne przenoszenie ich na grunt postanowień statutowych.   

Dla oceny zgodności z prawem przepisów aktów prawa miejscowego istotne znaczenie ma fakt, czy nie są 

one sprzeczne z przepisami ustawy. Kwestią wtórną i drugorzędną jest to, w jakiej ustawie znajduje się 

przepis, z którym sprzeczny jest akt prawa lokalnego. Uszczegóławianie przepisów ustawowych w aktach 

prawnych niższego rzędu może mieć miejsce, o ile nie powoduje modyfikacji norm ustawowych. W takim 

przypadku kluczowe znaczenie ma konkretna redakcja przepisu aktu prawa miejscowego, który jest 

analizowany pod kątem zgodności z prawem przez organ nadzoru. 

 

 

Z poważaniem 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Paweł Szefernaker 

Sekretarz Stanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje:  
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 


