
 Szanowni Państwo, 

 ze względu na docierające do mojej osoby sygnały o opublikowanych w mediach 

społecznościowych zarzutach, dotyczących organizacji i przebiegu XVII Sesji Rady Gminy 

Niemce, chciałbym odnieść się do ich treści. 

Na wstępie należy wskazać, iż w związku z panującą epidemią wirusa SARS-CoV-2 

(COVID-19), obowiązkiem organów gminy jest zapewnienie radnym oraz innym uczestnikom 

sesji jak największego poziomu bezpieczeństwa. W związku z powyższym XVII Sesja Rady 

Gminy Niemce była już trzecią sesją zorganizowaną na zasadach określonych w ustawie 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 2020 r. poz. 374 ze zm.). Zgodnie z dyspozycją art. 15 zzx ust. 1 

w/w 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 (ust. 2 ustawy). 

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak 

komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego oraz organach działających kolegialnie (ust. 3 ustawy).  

W chwili obecnej zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

(COVID-19) pozostaje w dalszym ciągu realne, w związku z czym XVII Sesję Rady Gminy Niemce 

zorganizowano zgodnie z przepisami w/w ustawy. Jednocześnie należy nadmienić, iż dołożono 

wszelkich starań, aby zapewnić czynny udział w obradach sesji zarówno radnym jak 

i mieszkańcom gminy, którzy zgłosili chęć udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy 

Niemce za 2019 rok. Przykładem powyższego jest przygotowanie w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Niemcach oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemcach stanowisk wyposażonych  

w komputery oraz łącza internetowe niezbędne do udziału w debacie. Zapewniono również 

niezbędną pomoc ze strony pracowników Urzędu Gminy przy obsłudze w/w urządzeń.  

Należy również podkreślić, iż prawo do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy 

gwarantuje mieszkańcom art. 28 aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.). Stosownie do treści ustępu 7 artykułu 28 aa ustawy 

o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 

6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami punkt 1 w gminie 

do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób, punkt 2 w gminie powyżej 20 000 mieszkańców 

- co najmniej 50 osób. Natomiast zgodnie z treścią artykułu 28 aa ust. 8 w/w ustawy zgłoszenie 

składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas 



której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu 

według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców 

mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.  

Chęć zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Niemce za 2019 roku 

zgłosiło czterech mieszkańców. Co prawda ustawodawca nie precyzuje, kto jest mieszkańcem 

danej jednostki samorządu uprawnionym do udziału w dyskusji, jednak przyjmuje się, że 

mieszkańcem gminy jest osoba stale zamieszkująca na obszarze gminy.   Pojęcie "mieszkaniec 

gminy" należy utożsamiać z pojęciem "osoby stale zamieszkującej" na obszarze gminy, a nie  

z osobą posiadającą zameldowanie. Odnosząc się do treści komentarzy zamieszczonych  

w mediach społecznościowych, należy podkreślić, że ze względu na treść zgłoszeń udziału  

w dyskusji, obowiązkiem Przewodniczącego było podjęcie starań w celu ustalenia czy osoby 

które wyraziły wolę zabrania głosu spełniają w/w przesłanki określone w ustawie. 

Podsumowując pragnę wskazać, iż XVII Sesję Rady Gminy Niemce zorganizowano  

w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, kierując się potrzebą zapewnienia 

bezpieczeństwa podczas obrad. O słuszności tej decyzji może świadczyć fakt gwałtownego 

wzrostu zakażeń na koronowirusa w Polsce przez ostatni weekend. Zarówno Radnym Gminy 

Niemce jak również innym uczestnikom umożliwiono czynny udział w pracach Rady. Dlatego 

też uważam, że zarzuty zamieszczane w mediach społecznościowych są bezpodstawne.     

Przewodniczący Rady Gminy Niemce 

/-/ Marek Podstawka 


