
Protokół Nr 30/2018 

z posiedzenia  

Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego 

z 11 października 2018 r. 

 

Początek posiedzenia: 09:30  

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. 

 

Jednocześnie przedstawiam porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym: 

• projektu uchwały w sprawie określenia zasad obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

do 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 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Temat zreferował Pan mecenas Mirosław 

Antoszewski, który powiedział m.in. iż na podstawie art. 89a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 poz. 913 ze zmianami: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1000 i 1432). Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego określi w drodze uchwały: 

szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów 
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inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, 

formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Zgodnie z art. 15 ustawy 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 poz. 130) regulacja ta będzie miała zastosowanie do kadencji  organów  jednostek  

samorządu  terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła 

w życie. Pan Mecenas Mirosław Antoszewski powiedział, iż mając na uwadze zapewnienie 

wdrożenia przez Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozwiązań prawnych 

wymaganych przez znowelizowaną ustawę samorządową podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Projekt uchwały członkowie komisji przyjęli pozytywnie, jednogłośnie. 

 

4. Sprawy różne i wolne wnioski 

Z uwagi, iż było to prawdopodobnie ostatnie posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i 

Bezpieczeństwa Publicznego V kadencji Sejmiku, Przewodniczący Komisji Pan Sławomir 

Jezierski podziękował wszystkim członkom za współpracę i merytoryczne uwagi. Życzył 

wszystkim sukcesów na polu zawodowym i prywatnym. 

 

5. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący komisji Sławomir Jezierski zakończył posiedzenie komisji (godz.9:54). 

                                                                                       

                                                                                Przewodniczący Komisji 

          

                                                                                     Sławomir Jezierski 

Protokół sporządził: Maciej Zasada 


