Protokół Nr 29/2018
z posiedzenia
Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego
z 25 września 2018 r.
Początek posiedzenia: 09:45
Miejsce: Siedziba Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater
1, sala 427
1. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego otworzył Przewodniczący Komisji Pan Sławomir
Jezierski, witając wszystkich zaproszonych gości.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:
•

projektu uchwały w sprawie zmian Regulaminu Sejmiku Województwa Warmińsko –

Mazurskiego
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Zakończenie posiedzenia.
Uwag do porządku nie stwierdzono, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
Projektu uchwały w sprawie zmian Regulaminu Sejmiku Województwa Warmińsko –
Mazurskiego. Temat zreferował obecny na posiedzeniu Komisji, mecenas Mirosław
Antoszewski, który powiedział m.in., iż podjęcie niniejszej uchwały wynika ze zmiany ustawy
o samorządzie województwa zmienionej ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 130).

Mecenas Mirosław Antoszewski dodał, iż ponadto proponuje się przyjęcie zmian wynikających
ze zmian innych przepisów, które nastąpiły od czasu ostatniej zmiany Regulaminu Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która miała miejsce w 2009 r.
Wprowadzone do Regulaminu zmiany odnoszą się do kwestii uregulowanych w ustawie o
samorządzie województwa w tym, w szczególności: klubów radnych, składania i rozpatrywania
interpelacji radnych, kwestii dotyczących skarg, wniosków i petycji, funkcjonowania
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, dodatkowego upublicznienia działalności Sejmiku
Województwa poprzez transmisję dźwięku i obrazu
dodatkowych treści w na stronie internetowej i BIP.

z obrad

a także publikowanie

Mając na uwadze konieczność

wprowadzenia określonych ustawą zmian do Regulaminu Sejmiku Województwa podjęcie
uchwały jest uzasadnione – dodał mec. Mirosław Antoszewski.
Członkowie Komisji, projekt uchwały przyjęli pozytywnie, jednogłośnie.
4. Sprawy różne i wolne wnioski
Nie zgłoszono.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Członkowie Komisji projekt uchwały przyjęli pozytywnie.
6. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący komisji Sławomir Jezierski zakończył posiedzenie komisji (godz. 10:02).
Przewodniczący Komisji
Sławomir Jezierski
Protokół sporządził: Maciej Zasada
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