
UCHWAŁA NR D/269/22 
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 7 grudnia 2022 r. 

w sprawie zdalnego trybu obradowania Zarządu Powiatu Otwockiego 

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526) w związku z art. 15zzx ust. 2 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. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 
2368 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 1783, 2127 i 2185) 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Zarząd Powiatu Otwockiego wyraża zgodę na obradowanie w trybie zdalnym oraz upoważnia Starostę 
Otwockiego do zwoływania według potrzeb zdalnych posiedzeń Zarządu Powiatu Otwockiego. 

§ 2. Starosta Otwocki zgodnie z §43 ust. 1 pkt 4 Statutu Powiatu Otwockiego jest zobowiązany do 
zapewnienia obsługi zdalnych posiedzeń Zarządu Powiatu Otwockiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Otwockiemu. 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1.Przewodniczący Zarządu 
 

Krzysztof Szczegielniak 

4.- 
 

2.Wicestarosta 
 

Paweł  Zawada 

5.- 
 

3.Członek Zarządu 
 

Kinga Błaszczyk 

 

 



 
UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 15zzx ust. 2 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 - o zdalnym trybie obradowania decyduje organ działający kolegialnie, 

w głosowaniu jawnym. 

Zgodnie z §46 ust. 1 Statutu Powiatu Otwockiego - Zarząd Powiatu Otwockiego rozstrzyga w formie uchwał 

sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw 

i w granicach upoważnień ustawowych. 

Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu Otwockiego chcąc zwoływać zdalne posiedzenia zobowiązany 

jest do podjęcia przedmiotowej uchwały. 

 

 Przewodniczący Zarządu 

  

Krzysztof Szczegielniak 
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