
UCHWAŁA NR XIX/132/2020 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rawskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W Statucie Powiatu Rawskiego uchwalonym Uchwałą Nr VII/61/2011 Rady Powiatu Rawskiego w  Rawie 
Mazowieckiej z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie statutu powiatu rawskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z  2016 r. 
poz. 3496,  z 2018 r. poz. 5056 i poz. 5891) wprowadza się następujące  zmiany: 

1) w Statucie Powiatu Rawskiego dodaje się w § 18 ust. 4 w brzmieniu „4. W okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przewodniczący rady lub przewodniczący zarządu powiatu 
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).”; 

2) w załączniku Nr 8 do Statutu Powiatu Rawskiego- „Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Rady”, wprowadza 
się zmiany: 

a) w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „ 4. Doręczenie zawiadomień i materiałów na sesje może nastąpić za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.”, 

b) § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wnioski  w sprawie podjęcia  uchwały  zgłaszane przez podmioty 
wymienione w ust.1 pkt 1-2 Przewodniczący Rady przekazuje Zarządowi Powiatu.”, 

c) § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ 1.  Podmioty wymienione w § 22 ust.1  pkt.1-2 przedkładają  wnioski 
w sprawie projektów uchwał do Przewodniczącego Rady najpóźniej 14 dni przed terminem sesji, a Klub 
Radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane  na 
kolejnej sesji. W sprawach szczególnej wagi dopuszcza się złożenie wniosku w innym terminie, decyzję 
o jego dalszym procedowaniu podejmuje każdorazowo Przewodniczący Rady.”, 

d) § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1.  Głosowania jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających 
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Za głosy ważne uznaje się te które oddano 
„za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”.”, 

e) w § 35 ust. 4 wykreśla się zwrot „co przynajmniej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.    
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Uzasadnienie

Zaproponowane zmiany w Statucie wynikają z konieczności dostosowania zapisów statutu do sytuacji
związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (i chorobą COVID-19) oraz zakupu oprogramowania
i sprzętu służącego doręczeniu zawiadomień i materiałów na sesje za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
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