
Uchwała Nr XXXIII/832/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 lipca 2017 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

 

 

 

Na podstawie art. 18 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.  

Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

W załączniku do uchwały Nr XVII/235/2003 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 

2003 r. w sprawie Regulaminu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 27 otrzymuje brzmienie: 

„ § 27 

1. W przypadku zarządzenia przez przewodniczącego obrad głosowania jawnego, głosowanie odbywa 

się przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego obrad przy równoczesnym wykorzystaniu 

aparatury elektronicznej do liczenia głosów. 

2. W razie niemożności przeprowadzenia głosowania przy pomocy aparatury elektronicznej do 

liczenia głosów, przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie przez podniesienie ręki i obliczenie 

głosów przez sekretarzy obrad. 

3. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się od głosu”. 

4. W przypadku zarządzenia przez przewodniczącego obrad głosowania jawnego imiennego, 

głosowanie odbywa się przy użyciu kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem radnego 

przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu urny. Radni kolejno, w porządku alfabetycznym, 

wyczytywani przez sekretarzy obrad, wrzucają swoje karty do urny. Otwarcia urny oraz obliczenia 

głosów dokonują sekretarze obrad. 

5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad. 

6. Wyniki głosowania jawnego imiennego ogłasza przewodniczący obrad na podstawie protokołu 

przedstawionego przez sekretarzy obrad dokonujących obliczenia głosów.” 

 

2) w § 35  skreśla się ust. 1. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/832/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 lipca 2017 roku 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

 

 

 

W celu usprawnienia pracy radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Sali Sesyjnej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zainstalowana została aparatura 

elektroniczna do liczenia głosów. Zainstalowana aparatura elektroniczna odpowiada potrzebom 

głosowania poprzez wariantowe wprowadzenie sposobu głosowania, to jest: przycisk w kolorze 

zielonym   odpowiada głosowi  „za”, przycisk w kolorze czerwonym odpowiada głosowi „przeciw”, 

natomiast przycisk w kolorze żółtym odpowiada głosowi „wstrzymuję się od głosu”. Użycie aparatury 

elektronicznej do liczenia głosów przyczyni się do sprawniejszego obliczania głosów.  

W związku z powyższym zachodzi potrzeba uaktualnienia zapisów Regulaminu Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego poprzez modyfikację polegającą na uwzględnieniu głosowania przy 

wykorzystaniu aparatury elektronicznej do liczenia głosów. 

 

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

 


