Uchwała Nr XL/855/18
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie zmian Regulaminu Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Na podstawie art. 18 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2018 r. poz. 913 ze zm.) oraz § 46 Regulaminu Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego
stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr III/21/99
z dnia 4 lutego 1999 r. zmienionego uchwałą Nr XIX/288/00 Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 18 września 2000 r., uchwałą Nr X/123/03 Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 24 czerwca 2003 r., uchwałą Nr XXX/419/05 Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 15 marca 2005 r., uchwałą Nr XLIX/671/06 Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 24 października 2006 r., oraz uchwałą Nr XXIX/562/09 Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w Regulaminie Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w następującym brzmieniu:
1) w § 1 po kropce dodaje się wyrazy w brzmieniu: „Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ustawie należy
przez to rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa.”;
2) w § 2 w ust. 7 wyrazy: „w ciągu trzech dni” zastępuje się wyrazami „w ciągu 30 dni”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Radny ma prawo domagać się wniesienia pod obrady Sejmiku i komisji spraw, które uważa
za uzasadnione i które należą do właściwości Sejmiku.”;
4) w § 4:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy: „o samorządzie województwa”,
b) w ust. 2 po wyrazach: „Przewodniczącego Sejmiku” dodaje się wyrazy: „kartę do głosowania na
czas obrad Sejmiku”,
c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Na czas sprawowania mandatu radny otrzymuje urządzenie techniczne umożliwiające
otrzymywanie, odczyt, przesyłanie, przygotowywanie materiałów dotyczących prac Sejmiku i jego
komisji.”;
5) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przewodniczący Sejmiku w związku z realizacją obowiązków może wydawać polecenia
służbowe pracownikom Urzędu Marszałkowskiego w zakresie określonym w ustawie.”;
6) w § 6:
a) w ust. 2:
- wyrazy: „7 dni” zastępuje się wyrazami: „3 dni”,
- po kropce dodaje się wyrazy w brzmieniu: „Niniejszy przepis stosuje się z zastrzeżeniem
§ 13 ust. 3a.”,
b) w ust. 4 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) przyjmują skargi, wnioski oraz petycje,”;
7) skreśla się § 7;
8) w § 10 ust. 1 wyrazy: „Przewodniczący Sejmiku Województwa poprzedniej kadencji w terminie
określonym ustawą.” zastępuje się wyrazami: „się w trybie i terminie określonym ustawą.”;
9) w § 11 w ust. 2 skreśla się wyrazy: „Zarząd Województwa lub”;
10) w § 13:
a) w ust. 2 skreśla się wyraz: „poczty”,
b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. W przypadku konieczności zmiany porządku obrad w związku z inicjatywą uchwałodawczą
Zarządu, w trybie art. 21 ust. 9 ustawy, inicjatywą uchwałodawczą klubu radnych w trybie
art. 21 ust. 10 ustawy lub obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, o zmienionym porządku obrad
zawiadamia się niezwłocznie radnych przesyłając projekty uchwał.”,
c) w ust. 7:
- lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych,”,
- lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) informacje o odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych,”,
d) w ust. 9 skreśla się wyraz: „poczty”;
11) w § 15 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) grupa nie mniej niż 1000 mieszkańców województwa posiadających czynne prawa wyborcze
do Sejmiku.”;
12) w § 16 w ust. 3 w lit. e po wyrazach: „grupy radnych” skreśla się wyrazy: „oraz na nośniku
elektronicznym”;
13) w § 16 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych określa odrębna uchwała.”;
14) w § 18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Obrady Sejmiku Województwa są transmitowane, utrwalane i udostępniane na zasadach
określonych w ustawie.”;
15) w § 19 w ust. 2 skreśla się wyrazy: „o samorządzie województwa”;
16) w § 23 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przewodniczący Sejmiku może zarządzić przerwę w obradach do 30 minut o ile nikt z radnych
nie wniesie sprzeciwu. W przypadku wniesienia sprzeciwu o przerwie rozstrzyga Sejmik.”;
17) w § 25:
a) w ust. 1 wyrazy: „na sesji lub w okresie między sesjami” zastępuje się wyrazami: „i zapytania na
zasadach określonych ustawą”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Czas przeznaczony na przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz informacji
o odpowiedziach na nie może być dłuższy niż 60 minut (czas informacji o interpelacji i zapytaniu
radnych nie dłużej niż 3 minuty a informacji o odpowiedzi na nie nie dłużej niż 5 minut).”,
c) skreśla się ust. 3-10,
d) ust.11 otrzymuje brzmienie:
„11. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi dostępna jest do wglądu w Kancelarii
Sejmiku oraz podawana do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 23 ust. 9 ustawy.”,
e) skreśla się ust. 12,
f) w ust. 13 wyraz: „wniosek” zastępuje się wyrazem: „zapytanie”;
18) w § 26 w ust. 2 wyraz: „jej” zastępuje się wyrazem: „jego”;
19) w § 29:
a) w ust. 1 wyrazy: „do liczenia głosów” zastępuje się wyrazami: „umożliwiającego sporządzenie
i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe
z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.”,
c) skreśla się ust. 4,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że Przewodniczący obrad wyczytuje kolejno
nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej, którzy odpowiadają jak głosują, tj. „za”, „przeciw”
lub „wstrzymuję się”. Przewodniczący obrad odnotowuje na oddzielnej liście przy nazwisku
radnego oddany przez niego głos i odczytuje zbiorczy wynik głosowania.”;
20) skreśla się § 31;
21) w § 32 po ust. 5 dodaje się ust. 6-12 w brzmieniu:
„6. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony
wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Sejmik Województwa
głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
7. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały
następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje
pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
8. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek
tych nie poddaje się pod głosowanie.
9. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się
zasadę określoną w ust. 7.
10. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu
uchwały.
11. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały
w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
12. Autor projektu uchwały może do niego wprowadzić własne poprawki (autopoprawki).
Autopoprawki nie wymagają przegłosowania w trybie przewidzianym dla poprawek.”;

22) w § 36:
a) w ust. 2 skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy: „i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”,
b) w § 36 w ust. 3 skreśla się wyrazy: „najpóźniej na 3 dni przed sesją”,
c) skreśla się ust. 5;
23) w § 37:
a) w ust. 2 wyrazy: „przeprowadza się dwa czytania projektu uchwały” zastępuje się wyrazami:
„oprócz dyskusji rozpatrywanie projektu uchwały obejmuje wystąpienia przedstawicieli klubów
radnych.”,
b) skreśla się ust. 4-5;
24) § 38 otrzymuje brzmienie:
„§ 38. 1. Czas wystąpień przedstawicieli Klubów nie może przekroczyć 15 min. a radnych
w dyskusji 10 min., chyba że Sejmik postanowi inaczej, z zastrzeżeniem art. 34a ust. 5 ustawy.
2. Postanowienia ust. 1 odnoszące się do radnych stosuje się do przedstawiciela Komitetu
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
3. Zabranie głosu w debacie nad raportem o stanie województwa określa ustawa z zastrzeżeniem, iż
wystąpienia mieszkańców województwa nie mogą przekraczać 15 minut, chyba że Sejmik
postanowi inaczej.”;
25) w § 39:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Klub radnych może wnieść jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję Sejmiku w trybie
pilnym.”,
b) w § 39 skreśla się ust. 4,
c) w § 39 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 - 3, po wysłaniu zawiadomienia o terminie obrad
Sejmiku możliwe jest przedstawienie pod obrady projektu uchwały, który nie został dołączony do
zawiadomienia w wyjątkowych przypadkach, w szczególności gdy zasadność rozpatrzenia tego
projektu na najbliższej sesji wynika z terminu określonego w przepisach powszechnie
obowiązujących. W takim przypadku stosuje się § 13 ust. 8.”;
26) w § 41 po wyrazach: „Przewodniczący może” dodaje się wyrazy: „uwzględniając § 23 ust. 5”;
27) po § 41 dodaje się § 41a w brzmieniu:
„§ 41a. Regulacje § 27-41 stosuje się do projektów uchwał zgłoszonych w ramach obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej o ile nie są sprzeczne z odrębną uchwałą w sprawie wykonywania
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.”;
28) w § 43:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Z każdej sesji Sejmiku Województwa imienne wyniki głosowań radnych oprócz umieszczenia
w protokole, o którym mowa w ust. 2, podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości zgodnie
z przepisami ustawy.”,
b) w ust. 2 lit. f) otrzymuje brzmienie:
„f) przebieg głosowania i jego imienne wyniki („za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”),”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokół z sesji Sejmiku Województwa publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej.
Protokół udostępnia się również radnym w formie elektronicznej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2018 r.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Jan Bobek

