
UCHWAŁA NR V/16/2022 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" W LIKWIDACJI 

z dnia 12 grudnia 2022 r. 

w sprawie: zdalnego trybu obradowania Zgromadzenia ZM „GOAP” w likwidacji 

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 
i art. 15 zzx 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 ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji uchwala, co następuje: 

§ 1. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 
w likwidacji postanawia obradować z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub 
korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania) w okresie do końca I półrocza 2023 r. w związku ze 
wzmożonym zagrożeniem epidemicznym w celu przeciwdziałania paraliżowi pracy Zgromadzenia Związku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia 

procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185: dalej: 

„tarcza prawna”)  wprowadziła w art. 45  pkt 3 rozwiązanie, zgodnie z którym o zdalnym trybie 

obrad decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo inny organ działający 

kolegialnie, w głosowaniu jawnym. Przepis art. 45 pkt 3 tarczy prawnej zmienił więc brzemiennie 

art. 15 zzx ust. 2 specustawy o COVID-19 i przesądził, że  Zgromadzenie Związku o obradach online 

ma decydować kolegialnie w głosowaniu jawnym.  

Z uwagi na powyższe dla umożliwienia prowadzenia obrad w trybie zdalnym konieczne jest 

podjęcie przedmiotowej uchwały.  
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