
UCHWAŁA Nr 269 / 5340 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie 
przyjęcia Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 Statutu 

Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  

z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  

z 2019 r., poz. 2676), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego, z kierunkowymi uwagami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 
§ 2  

 

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego wymieniony w § 1 stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3  
 
Uchwałę przekazuje się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 269/5340/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 16 kwietnia 2021 r.   

 

 

 

Zarząd Województwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z następującymi kierunkowymi uwagami: 
 

1) proponuje się wprowadzić zapis dotyczący wykonania uchwały;   

2) proponuje się doprecyzować/określić tryb składania oświadczeń i wniosków 

przez radnych województwa; 

3) proponuje się doprecyzować obowiązki przewodniczących komisji stałych, 

w tym przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; 

4) proponuje się doprecyzować tryb pracy komisji stałych, w tym Komisji 

Rewizyjnej;  

5) proponuje się doprecyzować tryb przeprowadzania kontroli przez Komisję 

Rewizyjną zawartych w rocznym planie kontroli oraz zakres jawności 

dokumentów z kontroli Komisji Rewizyjnej. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(projekt) 
 

Uchwała Nr ……/……./21 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ………. 2021 roku 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu  Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1668) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W Regulaminie Sejmiku Województwa Podkarpackiego, stanowiącym załącznik 
do uchwały Nr XL/736/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 1skreśla się ust. 3; 
 
2) rozdział III otrzymuje tytuł „Radni Województwa”;  
 
3) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 

„5. Radny zobowiązany jest do zachowania tajemnicy prawnie chronionej.”; 
 
4) w § 14 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
 

„5) grupie mieszkańców Województwa, posiadających czynne prawa wyborcze do 
organu stanowiącego, liczącej co najmniej 1000 osób.”; 

 
5) w § 16:  
 
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 

„6. Przedłożone projekty uchwał Przewodniczący kieruje do radcy prawnego celem 
przedstawienia opinii prawnej w terminie 3 dni roboczych, za wyjątkiem projektów 
uchwał, których projektodawcą jest Zarząd”; 

 
b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
 

„7. Projekty uchwał wniesione w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

opiniowane są przez Zarząd i Komisje po przedłożeniu wymaganej liczby 

podpisów.”; 

 



6) w § 17 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 
 

„Projekt uchwały, którego projektodawcą jest Zarząd  powinien być przedłożony 

Przewodniczącemu najpóźniej przed posiedzeniem Komisji Głównej, na której 

opiniowany jest porządek obrad najbliższej sesji, w celu zachowania  procedury 

uchwałodawczej.”; 

 
7) § 19 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 19. Projektodawca może wycofać wniesiony przez siebie projekt uchwały lub 
wnieść do niego autopoprawki aż do otwarcia sesji. Autopoprawki te stają się 
integralną częścią projektu uchwały i nie wymagają wprowadzenia do porządku 
obrad.”; 

 
 
8) w § 21 ust. 1 skreśla się zdanie ostatnie; 
 
 
9) w § 23 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  
 

„Projekt uchwały powinien zostać zaopiniowany przez właściwe komisje w terminie 
do 21 dni oraz Zarząd w terminie 7 dni od daty otrzymania przez  
Przewodniczącego.”; 

 
 
10) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
 

„2. Procedowanie projektu uchwały odbywa się na sesji, po wcześniejszym 
zaopiniowaniu  projektu uchwały przez właściwe merytorycznie komisje i Zarząd.”; 
 

11) w § 28 ust. 1 zdanie wstępne przed wyliczeniem otrzymuje brzmienie: 
 

„Porządek głosowania nad projektem uchwały jest następujący:”; 
 
12) w § 35: 
 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Wnioski o zmianę porządku obrad polegające na: 

1) wprowadzeniu nowego punktu obrad mogą składać w formie pisemnej na 
ręce Przewodniczącego: Zarząd, komisje, kluby, grupy radnych liczące co 
najmniej 3 radnych nie później niż 7 dni przed planowanym terminem sesji; 

2) wycofaniu punktu z porządku obrad oraz zmianę kolejności  mogą zgłaszać 
w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Zarząd, komisje, kluby oraz 
radni, do rozpoczęcia sesji.”;  

 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 



„3. Zarząd wnioski o zmianę porządku obrad może zgłaszać również po otwarciu 

sesji do czasu ustalenia porządku obrad.”; 

13) w § 36 ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) informacja z działalności Zarządu i wykonania uchwał Sejmiku przedkładane 

pod obrady Sesji zwyczajnej;”; 

14)  w § 40 ust. 5 zwrot: „półrocznych sprawozdań z działalności Zarządu” zastępuje 

się zwrotem: „raportu o stanie Województwa”; 

15)  § 48 otrzymuje brzmienie: 

„§ 48.1. 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.”; 

 
16) uchyla się § 49-51; 
 
17) w § 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Na wniosek radnego Zarząd udziela odpowiedzi w terminie nie późniejszym niż 14 
dni.”. 
 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

        Maria Fajger 

 

      Przewodnicząca Komisji Regulaminowej 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Komisja Regulaminowa została powołana Uchwałą Nr XIX/326/20 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w sprawie powołania składu osobowego Komisji 

Regulaminowej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Celem prac Komisji było 

przygotowanie zmian Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Planowane zmiany 

były konsultowane z komisjami Sejmiku, radnymi i Zarządem Województwa oraz  

z kierownictwem Urzędu Marszałkowskiego. Zgłoszono propozycje, które następnie zostały 

omówione podczas posiedzenia Komisji. Dotyczyły one głównie dostosowania Regulaminu 

Sejmiku do statutu Województwa Podkarpackiego oraz ustawy o samorządzie województwa. 

Po przeanalizowaniu wszystkich zmian Komisja Regulaminowa przygotowała projekt uchwały 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 

 

 

        Maria Fajger 

 

      Przewodnicząca Komisji Regulaminowej 

 


