
UCHWAŁA NR XIX/167/20 
RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/18 Rady Gminy Dabrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Gminy Dąbrowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 15zzx 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 568, 
poz. 695, poz. 567) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/20/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu 
Gminy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 3670) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 20 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu: 

"8. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii komisje mogą odbywać 
posiedzenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), za pomocą 
oprogramowania umożliwiającego przekazanie w czasie rzeczywistym obrazu i dźwięku z urządzenia każdego 
radnego biorącego udział w posiedzeniu komisji." 

2) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności. 
W przypadku zdalnego trybu obradowania potwierdzenie obecności następuje poprzez zalogowanie radnego do 
systemu umożliwiającego głosowanie." 

3) w § 82 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: 

"5. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Rada Gminy Dąbrowa może  
obradować na sesjach, a także podejmować uchwały z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 
(zdalny tryb obradowania), za pomocą oprogramowania umożliwiającego przekazanie w czasie rzeczywistym 
obrazu i dźwięku z urządzenia każdego radnego biorącego udział w sesji, przy zapewnieniu wymogów określonych 
w art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Radni zabierają głos i głosują zdalnie. 
Identyfikacja radnego i potwierdzenie jego obecności następuje poprzez zalogowanie się do systemu 
umożliwiającego głosowanie.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

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