Uchwała Nr XXXVIII/828/18
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie projektu zmiany Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. a w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się projekt zmiany Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwalonego
uchwałą Nr X/114/99 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 października 1999 r.
(Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2016 r., poz. 4971) w następującym brzmieniu:
1) w § 5 w pkt 1 wyrazy: „(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590)” zastępuje się wyrazami: „(Dz.U.
z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.)”;
2) w § 6:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Samorząd Województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone w ustawie
i innych ustawach.”,
b) skreśla się ust. 5 i 6 ;
3) w § 7
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Województwo może tworzyć podmioty prawne określone w ustawie i innych ustawach oraz
przystępować do nich.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Tworzenie i przystępowanie do podmiotów prawnych, o których mowa w ust. 4, następuje
w drodze uchwały Sejmiku.”.
4) skreśla się § 10;
5) skreśla się § 17;
6) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. Przypadki wygaśnięcia mandatu radnego określa ustawa z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.).”;
7) w § 22 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.”;
8) w § 23 w pkt 1 skreśla się wyrazy: „i kontrakty wojewódzkie zawierane z Radą Ministrów”;
9) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczącego komisji wybiera i odwołuje Sejmik spośród kandydatów zgłoszonych z grona
członków komisji, przy czym zasady wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej określa
ustawa.”;
10) w § 28 w ust. 1 skreśla się wyrazy: „lub tajnego”;
11) w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Protokół obejmuje streszczenie przebiegu posiedzenia. Do protokołu załącza się listę obecności
radnych, listę gości, teksty podjętych stanowisk, wyniki głosowania.”;
12) po § 42 dodaje się § 42a w brzmieniu:
„§ 42a. 1. Sejmik w celu rozpatrywania skarg wniosków i petycji powołuje Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji.
2. Do komisji, o której mowa w ust. 1, stosuje się § 33 ust. 2.
3. Skargi, wnioski i petycje, do których rozpatrzenia właściwym jest Sejmik Województwa
rejestruje się w rejestrze skarg, wniosków i petycji prowadzonym w jednostce właściwej do
zapewnienia obsługi Sejmiku Województwa.
4. Po zarejestrowaniu Przewodniczący Sejmiku przekazuje sprawę do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
5. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może:
1) skierować sprawę do Komisji Rewizyjnej lub innej właściwej komisji ze względu na przedmiot
rozpatrywanej sprawy celem uzyskania dodatkowych informacji,
2) wezwać właściwe osoby do złożenia wyjaśnień,
3) wystąpić z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w sprawie,
4) wystąpić z wnioskiem do Marszałka Województwa o zapewnienie pomocy merytorycznej.
6. Komisja wyraża swoje stanowisko w formie uchwały, którą przedstawia Sejmikowi.
7. Przewodniczący Komisji zawiadamia wnoszącego skargę, wniosek
o przewidywanym terminie sesji, na której będzie rozpatrywana jego sprawa.
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8. Do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w zakresie nieuregulowanym w ust. 3-7 stosuje się
odpowiednio postanowienia Statutu, dotyczące komisji stałych Sejmiku.”;
13) w § 43:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Klub radnych działa w kadencji Sejmiku, w czasie której został utworzony.”,
b) w ust. 6 skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy:
„oraz oświadczenie o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia Zarządowi.”.
14) § 64 otrzymuje brzmienie:
„§ 64. Protokoły z posiedzeń Sejmiku Województwa oraz jego komisji publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej. Protokoły z posiedzeń Zarządu Województwa udostępniane są
na wniosek.”;
15) § 66 otrzymuje brzmienie:
„§ 66. Marszałek w odniesieniu do wniosków o udostepnienie protokołów posiedzeń Zarządu,
obowiązany jest udostępnić protokoły w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku.”;
16) § 70 otrzymuje brzmienie:
„§ 70. Zasady określone w § 63-69 stosuje się również odpowiednio do udostępniania oraz
korzystania z innych niż protokoły dokumentów oraz nośników informacji wynikających z zadań
publicznych.”.

2. Zmiany określone w ust. 1 wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zastrzeżeniem, iż zmiany przewidziane
w ust. 1 pkt 4, 5, 7, 9 i 11 -16 stosować się będzie do kadencji organów Województwa WarmińskoMazurskiego następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130).
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do
przekazania niniejszej uchwały Prezesowi Rady Ministrów w celu uzgodnienia przewidzianych nią
zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Julian Osiecki

