
UCHWAŁA NR IV/54/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

 

z dnia 28 stycznia 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa 

Podkarpackiego. 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 z późn. zm.) 

 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 

zmiany Statutu Województwa Podkarpackiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, kieruje się do Prezesa Rady Ministrów w 

celu uzgodnienia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik do uchwały Nr IV/54/19 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 28 stycznia 2019 r. 

 

 

(projekt) 

Uchwała Nr ……/……./2019 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ………. 2019 roku 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Województwa Podkarpackiego 

 

 

Na podstawie art. 7, art. 18 pkt 1 lit. a i art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 

samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 z późn. zm.) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Statucie Województwa Podkarpackiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 

X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 roku w sprawie 

uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2001 r., Nr 22 poz. 

168 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania 

wyborów do Sejmiku oraz kadencję Sejmiku określają odrębne ustawy.”; 

 

2) w § 13 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) rozpatrywanie raportu o stanie Województwa oraz podejmowanie uchwały w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi wotum zaufania z tego tytułu,”; 

 

3) w § 29: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) grupa mieszkańców Województwa, posiadających czynne prawa wyborcze do organu 

stanowiącego, licząca co najmniej 1000 osób.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 2-5 wymagają 

zaopiniowania przez Zarząd.”; 

 

4) § 23 otrzymuje brzmienie: 

„§23.1. W sprawach dotyczących Województwa radni mogą kierować interpelacje i 

zapytania do Marszałka. 

2. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla Województwa. Interpelacja 

powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem 

oraz wynikające z niej pytania. 



3. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Województwa, a także w celu 

uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje 

się odpowiednio. 

4. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego, który przekazuje je 

niezwłocznie Marszałkowi. Marszałek, lub osoba przez niego wyznaczona, jest 

zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania interpelacji lub zapytania. 

5. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej 

wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na 

stronie internetowej Województwa oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”; 

 

5) po § 47 dodaje się rozdział „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji” w brzmieniu: 

 

„Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 47a.1. Sejmik rozpatruje: skargi na działania Zarządu i wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu 

powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

2. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele 

wszystkich klubów. Członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie można łączyć 

z funkcjami Marszałka, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz radnych 

będących członkami Zarządu. 

3. Pracą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

4. Sejmik wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, w tym jednego Wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji. W 

przypadku utworzenia klubu radnych nie mającego reprezentacji w składzie Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, Sejmik niezwłocznie poszerza skład Komisji o przedstawiciela 

tego klubu. 

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji niezwłocznie podejmuje czynności w celu 

wyjaśnienia wnoszonych skarg, wniosków i petycji, w szczególności jest uprawniona do 

występowania o zajęcie stanowiska w sprawie przez Zarząd, Marszałka, wojewódzkie 

samorządowe jednostki organizacyjne. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może 

zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli Zarządu, przedstawicieli wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby. 

6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje propozycję stanowiska w danej 

sprawie wraz z projektem stosownej uchwały Sejmiku, podejmując rozstrzygnięcie zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku 

równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

7. Projekt uchwały Sejmiku, o której mowa w ust. 6, przedkłada się niezwłocznie 

Przewodniczącemu Sejmiku, w celu uwzględnienia projektu w porządku obrad najbliższej 

sesji Sejmiku. 

8. Po przyjęciu przez Sejmik uchwały dotyczącej wniesionej skargi, wniosku lub petycji, 

uchwałę doręcza się wraz z uzasadnieniem rozstrzygnięcia odpowiednio osobie wnoszącej 

skargę, wniosek lub petycję oraz w razie potrzeby przekazuje się dodatkowo odpowiednio 

Zarządowi, Marszałkowi lub wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej. 

9. W sprawach dotyczących działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio §42 ust. 4 i §44.”; 

 

6) w § 48 ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a i pkt 8b w brzmieniu: 



„8a) Komisję Łączności z Polakami za Granicą, w składzie: jeden przewodniczący i co 

najmniej czterech członków; 

8b) Komisję Karpacką, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech 

członków;”; 

7) w § 50 po pkt 8 dodaje się pkt 8a i pkt 8b w brzmieniu: 

„8a) Komisja Łączności z Polakami za Granicą: 

a) łączność i wzmacnianie więzi z Polakami i Polonią poza granicami kraju,  

b) wspieranie ośrodków i organizacji polonijnych prowadzących w kraju i za granicą pracę 

edukacyjną, kulturalną i społeczną, 

c) wspieranie działań na rzecz zachowania duchowej i materialnej spuścizny Polaków za 

granicą, 

d) analizowanie sytuacji Polaków i Polonii poza granicami kraju, 

e) podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz kultywowania języka polskiego, polskich 

obyczajów, tradycji i historii, 

f) współpraca z jednostkami i organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz 

organizacjami, wspierającymi rozwój Polonii i Polaków za granicą; 

8b) Komisja Karpacka: 

a) proponowanie priorytetów współpracy Samorządu Województwa z państwami                                

i samorządami makroregionu karpackiego. 

b) ocena i opiniowanie projektów i umów dotyczących współpracy w makroregionie 

karpackim. 

c) ocena i opiniowanie projektów inwestycyjnych dotyczących makroregionu karpackiego 

d) ocena i opiniowanie współpracy samorządu wojewódzkiego z samorządami krajów 

makroregionu karpackiego. 

e) promowanie i wspieranie przedsiębiorczości na terenie makroregionu karpackiego. 

f) kształtowanie, promowanie i wspieranie wspólnej kultury i sztuki krajów makroregionu 

karpackiego. 

g) promowanie i wspieranie turystyki w regionie karpackim we współpracy z partnerami 

państw regionu karpackiego;”; 

8) załącznik do Statutu otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 


