
Proiekt

z dnia .................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR..................
RADY MI AST A PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z2019r. 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) w zwi^zku z art. 15zzx. ustawy zdnia 2 marca 2020r. 
o szczegolnych
i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568), uchwala si^, co nast^puje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 26 wrzesnia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z2019r. poz.3877), 
w Regulaminie Rady Miasta stanowiqcym zal^cznik nr 1 do Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, b^d^cego 
zal^cznikiem do ww. uchwaly Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wprowadza si$ nast?puj^ce zmiany:

1) w §4 dodaje si? ust.3 w brzmieniu:
"3. W przypadku obowi^zywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii 

w rozumieniu ustawy zdnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazeh i chorob zakaznych 
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) sesje Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego i posiedzenia kolegialnych organow wewn?trznych Rady Miasta mog^ bye prowadzone 
z wykorzystaniem srodkow porozumiewania si? na odleglosc lub korespondencyjnie. Przepisy od §6 do §52 
Regulaminu Rady Miasta stanowi^cego zalqcznik Nr 1 do Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stosuje 
si? odpowiednio".

2) w §55 dodaje si? ust.3 w brzmieniu:
"W przypadkach, o ktorych mowa w §4 ust.3 Regulaminu Rady Miasta, obecnosc radnych na sesjach 

i posiedzeniach kolegialnych organow wewn?trznych Rady Miasta potwierdzona zostanie odpowiednio 
poprzez fakt:

a) zalogowania si? indywidualnym loginem i hastem do dedykowanego programu,

przeciwdzialaniemzwi^zanych z zapobieganiem,rozwi^zaniach

lub
b) zlozenia przez radnych w wyznaczonym terminie, w Urz?dzie Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, zwrotnych kopert z imiennymi wykazami gtosowah".
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkow Trybunalski.
§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi 

w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
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Uzasadnienie
Sytuacja wjakiej znalazt si? kraj w wyniku epidemii naktada na samorzqd potrzeb? stworzenia warunkow 

formalnych do tego, by sesje Rady Miasta Piotrkovva Trybunalskiego mogly bye prowadzone z wykorzystaniem 
srodkow porozumiewania si? na odlegiosc lub korespondencyjnie. Ten sposob prowadzenia obrad wychodzi 
naprzeciw wymogom i zasadom bezpieczenstwa formulowanym przez slu^by sanitamo-epidemiologiczne. Sejm 
RP w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwi^zaniach zwi^zanych z zapobieganiem, 
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywoianych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568), wprowadzii art. 15 zzx. w brzmieniu:

„Art. 15 zzx.:
1. W okresie obowi^zywania stanu zagroienia epidemieznego albo stanu epidemii organy stanowigee 

jednostek samorz^du terytorialnego oraz dzialaj^ce kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorzgdu 
terytorialnego, w zwi^zkach jednostek samorz^du terytorialnego, w zwi^zku metropolitalnym, w regionalnych 
izbach obrachunkowych oraz samorz^dowych kolegiach odwolawczych mog^ zwolywac i odbywac obrady, 
sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy dzialania wlasciwe dla tych organow, a tak£e podejmowac 
rozstrzygni?cia, w tym uchwaly, z wykorzystaniem srodkow porozumiewania si? na odleglo^c lub 
korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

2. Obradowanie w zdalnym tiybie zarz^dza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi 
stanowigeemu jednostki samorz^du terytorialnego oraz innemu organowi dzialaj^cemu kolegialnie.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si? odpowiednio do kolegialnych organow wewn?trznych, takich jak komisje 
oraz zespoly, dzialaj^cych w organach stanowi^cych jednostek samorz^du terytorialnego oraz organach 
dzialaj^cych kolegialnie.”

Wobec powyzszego wprowadzenie stosownych zmian do uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego nalezy uznac za uzasadnione.
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