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Uchwała Nr XLVII/1076/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 25 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa 
Wielkopolskiego 
 
 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 18 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie województwa  (Dz. U. z 2018 r. poz. 913) Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Ustala się projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany Statutu 
Województwa Wielkopolskiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, 
celem przeprowadzenia konsultacji oraz uzgodnienia treści projektu uchwały z Prezesem Rady 
Ministrów. 
 

 
§ 2 

Projektowane zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego, o których mowa w §1, 
uchwalone zostaną w drodze odrębnej uchwały podjętej po przeprowadzeniu konsultacji  
oraz po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów. 
 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr XLVII/1076/18 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 25 czerwca 2018 r. 
w sprawie: ustalenia projektu uchwały  
w sprawie: zmiany Statutu Województwa 
Wielkopolskiego 

 
Uchwała Nr …..…./.…./18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z ..…………………………… 2018 r. 

 
w sprawie: zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego 
 
 

Na podstawie art. 7 w związku z art. 18 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913) Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
W Statucie Województwa Wielkopolskiego stanowiącym załącznik do uchwały  
Nr XVI/201/2003 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2003 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Wielkopolskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Wielk.  
z 2013 r. poz. 431) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
              „5. Do sesji nadzwyczajnych nie stosuje się § 22 ust. 1 zdanie drugie.”, 
 

2) w § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
       „3. Do sesji uroczystych nie stosuje się § 22 ust. 1 zdanie drugie.”, 

 
3) § 24 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 24. 1. Z każdej sesji Sejmiku sporządza się protokół, w którym w szczególności 
odnotowuje się:  
a) datę i miejsce sesji, 
b) treść przyjętych ustaleń i podjętych rozstrzygnięć, 
c) wyniki głosowań, 
d) podpis przewodniczącego obrad oraz osoby sporządzającej protokół. 
2. Do protokołu załącza się jako załączniki: porządek obrad, listę obecności radnych, 
listę zaproszonych gości, teksty podjętych uchwał, oświadczenia i inne dokumenty 
składane na ręce przewodniczącego podczas obrad. 
3. Protokół z sesji udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej.”; 
 

4) § 25 uchyla się; 
 

5) § 26 uchyla się; 
 

6) § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 28.1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić: 
1) komisja Sejmiku, 
2) grupa co najmniej 3 radnych, 
3) klub radnych, 
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4) Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Sejmiku, 
5) Marszałek, 
6) Zarząd, 
7) grupa co najmniej 1000 mieszkańców województwa, posiadających czynne prawa 
wyborcze do organu stanowiącego.” 
 

7) § 31 otrzymuje brzmienie: 
„§ 31. Przewodniczący Sejmiku organizuje pracę Sejmiku i prowadzi jego obrady,  
a w szczególności: 
1) ustala porządek obrad i zwołuje sesje Sejmiku, 
2) przewodniczy obradom, 
3) przeprowadza głosowanie jawne i jawne imienne, korzystając z pomocy urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk oraz przy pomocy sekretarzy obrad, 
4) podpisuje uchwały Sejmiku, 
5) koordynuje prace komisji Sejmiku, 
6) zapewnia realizację uprawnień Sejmiku, komisji, radnych i klubów oraz grup 

mieszkańców województwa występujących z inicjatywą uchwałodawczą, o której 
mowa w art. 89a ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, 

7) reprezentuje Sejmik na zewnątrz.” 
 

8) w § 38 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi działająca w szczególności w zakresie: 
a) współudziału w kształtowaniu polityki dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich, 
b) opiniowania strategicznych i bieżących projektów planu rozwoju rolnictwa, 

gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich oraz gospodarki wodnej, 
c) okresowego oceniania stanu realizacji Wojewódzkiego Programu Aktywizacji 

Obszarów Wiejskich, 
d) opiniowania kierunków dysponowania środkami budżetu Województwa 

Wielkopolskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, 
e) opiniowania sposobu pozyskiwania i kierunków wydatkowania środków 

pomocowych z Unii Europejskiej dla rolnictwa i obszarów wiejskich,” 
 

9) w § 38 po pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 
„ 12) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, której zasady i tryb działania określa rozdział 
4a statutu.” 

 
10) po Rozdziale 4. dodaje się Rozdział 4a. w brzmieniu: 

„Rozdział 4a. 
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
 „§ 55a 1. Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwoływane są przez 
przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w razie zaistniałych potrzeb 
wynikających z konieczności terminowego rozpatrzenia złożonych skarg, wniosków  
i petycji. 
2. W posiedzeniach Komisji biorą udział jej członkowie oraz osoby zaproszone przez 
przewodniczącego Komisji. 
3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
1) datę i miejsce posiedzenia Komisji, 
2) przebieg dyskusji, 
3) treść przyjętych ustaleń, 
4) jako załączniki, stanowiące integralną część protokołu: 
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a) listę obecności członków Komisji oraz osób zaproszonych, 
b) projekty uchwał w sprawie sposobu rozpatrzenia skarg, wniosków i petycji będących 
przedmiotem obrad Komisji. 
4. W sprawach dotyczących działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio § 33 ust. 2, § 40 ust. 
2 – 5, § 42, § 45-49 statutu.” 

 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
oraz Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 

§ 3 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  
i wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała została uchwalona. 
 
  



 

5 

 

 
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr …….…./…../18 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z ….…………………………… 2018 r. 

 
w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa 
Wielkopolskiego 
 
 

Przedkładany projekt uchwały ma na celu dostosowanie przepisów Statutu Województwa 
Wielkopolskiego do nowelizacji ustawy o samorządzie województwa wprowadzonej ustawą  
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 r. poz. 130). Za przyjęciem projektowanych zmian przepisów Statutu 
Województwa Wielkopolskiego przemawiają następujące argumenty: 

1) zmiany w § 20 i § 21: 
wynikają z konieczności uchylenia § 25 i § 26 Statutu dotyczących trybu składania 
interpelacji i zapytań; przedmiotowa problematyka została wyczerpująco uregulowana 
w znowelizowanej ustawie o samorządzie województwa w art. 23 ust. 5-9;  

2) zmiana w § 24:  
zmiana przepisu podyktowana została przyjętym w znowelizowanych przepisach 
ustawy o samorządzie województwa obowiązkiem transmitowania, nagrywania  
i upubliczniania obrad sejmiku województwa; zgodnie z nowym przepisem art. 21  
ust. 1a ustawy nagrania obrad udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej, co 
skutkuje przyjęciem, iż protokoły z sesji będą udostępniane w Biuletynie Informacji 
Publicznej, niezależnie od dotychczasowego udostępniania do wglądu w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego”; 

3) uchylenie § 25 i § 26: 
przedmiotowe przepisy dotyczą składania interpelacji i zapytań radnych; w związku  
z kompleksową regulacją tej materii w znowelizowanym art. 23 ustawy o samorządzie 
województwa, uzasadnionym jest uchylenie regulacji statutowych w tym zakresie; 

4) zmiana § 28 ust 1: 
zmiana podyktowana jest uzupełnieniem kategorii podmiotów mających możliwość 
wniesienia projektów uchwał pod obrady sejmiku województwa: klub radnych 
wskazany w znowelizowanym art. 21 ust. 10 ustawy o samorządzie województwa  
oraz grupa co najmniej 1000 mieszkańców województwa, posiadających czynne prawa 
wyborcze do organu stanowiącego, zgodnie z dodanym art. 89a tejże ustawy;  

5) zmiany w § 31:  
wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie przepisów regulujących pracę 
przewodniczącego sejmiku z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 
w procesie głosowania, co wynika z nowego przepisu art. 21 ust. 1a ustawy  
o samorządzie województwa; ponadto wprowadzona zmiana wynika z konieczności 
uwzględnienia nowego instrumentu prawnego wprowadzonego w art. 89a ustawy  
o samorządzie województwa, zwanego „ obywatelską inicjatywą uchwałodawczą” – 
zgłoszony w tym zakresie projekt uchwały winien stać się przedmiotem obrad sejmiku 
województwa na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po 
upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu; 
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6) zmiana w § 38: 
zmiana ma na celu uwzględnienie w przepisach statutowych Województwa 
Wielkopolskiego istnienia nowej (obligatoryjnej) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
oraz określenie jej zadań, a także aktualizację zakresu działania Komisji Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi; 

7) dodanie rozdziału 4a: 
projektowane zmiany dotyczą wprowadzenia regulacji dotyczących określenia zasad  
i trybu działania nowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 
Zważywszy, iż statut województwa jako akt normatywny określający ustrój jednostki 
samorządu terytorialnego podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów, a ponadto jako akt 
prawa miejscowego podlega także procedurze konsultacji, w pełni uzasadnionym jest uprzednie 
przyjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego projektowanych zmian w celu 
przedmiotowego uzgodnienia i przeprowadzenia konsultacji.  
Jednocześnie zwrócić należy uwagę, iż zgodnie z art. 15 wyżej cytowanej ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, uchwała winna wejść  
w życie z dniem rozpoczęcia nowej kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
wybranego na kadencję 2018-2022. 
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