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UCHWAŁA NR V/47/2019
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 18 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 512) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Województwa Opolskiego przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego
nr XXXVII/346/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r., poz. 2201) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.).”;
2) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. O zwołaniu sesji Przewodniczący zawiadamia radnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
co najmniej na 14 dni przed jej terminem. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad, projekty uchwał
i materiały. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce i godzinę rozpoczęcia sesji.”;
3) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Sekretarzowi obrad powierza się prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych interpelacji,
zapytań i wniosków, ogłaszanie wyników głosowania, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynności o podobnym charakterze lub wskazanych przez przewodniczącego obrad.”;
4) w § 17 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) informację o interpelacjach i zapytaniach złożonych między sesjami;”;
5) w § 17 w ust. 8 uchyla się pkt 10;
6) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Z każdej sesji Sejmiku sporządza się protokół w formie elektronicznej, który stanowi formalne
potwierdzenie przebiegu obrad. W przypadku sesji odbywanej na kilku posiedzeniach Przewodniczący
może zarządzić sporządzenie odrębnych protokołów dla każdego z posiedzeń tej samej sesji,
w szczególności gdy dzieli je większy odstęp czasu. Za opracowanie protokołu odpowiedzialny jest
Przewodniczący.”;
7) w § 26 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) informację o interpelacjach i zapytaniach złożonych pomiędzy sesjami i udzielonych odpowiedziach;”;
8) w § 26 w ust. 3 uchyla się pkt 7;
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9) w § 26 w ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) podpisy Przewodniczącego i protokolanta obrad.”;
10) w § 26 w ust. 4 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) nagranie obrad utrwalone za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.”;
11) § 26 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Protokół udostępnia się do wglądu w siedzibie Sejmiku, w celu umożliwienia radnym zgłoszenia
ewentualnych poprawek do jego treści, nie później niż na 7 dni przed sesją, na której protokół będzie
przyjmowany. Poprawkę rozpatruje Przewodniczący w konsultacji z sekretarzem i protokolantem sesji.
W razie nie uwzględnienia poprawek, na wniosek radnego, poprawkę poddaje się pod głosowanie
na sesji. Po zakończeniu procedury nanoszenia poprawek Przewodniczący podpisuje protokół.”;
12) w § 26 uchyla się ust. 6.;
13) § 29 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) Skarg, Wniosków i Petycji.”;
14) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zawiadomienie o posiedzeniu komisji winno być wysłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w terminie siedmiu dni przed posiedzeniem. Do zawiadomienia załącza się niezbędne materiały.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest telefoniczne zawiadomienie radnych o posiedzeniu.”;
15) w § 33 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) infrastruktura i publiczny transport zbiorowy.”;
16) w § 33 po ust. 6 dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:
„7. Przedmiotem działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji są:
1) badanie skarg na działalność Marszałka, Zarządu oraz wojewódzkie jednostki organizacyjne, w trybie
określonym odrębnymi przepisami i przedstawienie wyników postępowania wyjaśniającego i wniosków
Sejmikowi, dotyczących uznania skargi za uzasadnioną lub za nieuzasadnioną. W razie uznania skargi
za uzasadnioną, Komisja przedstawia wnioski mające na celu wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz
wnioski zapobiegające powstawaniu nieprawidłowości w przyszłości;
2) opiniowanie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia składanych do Sejmiku wniosków i petycji.”;
17) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do zadań Komisji Rewizyjnej, nieokreślonych w ustawie należy opiniowanie na piśmie wniosku
o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków z innej przyczyny niż nie udzielenie
absolutorium. Przedmiotową opinię Komisja wydaje w ciągu 10 dni po otrzymaniu wniosku.”;
18) w § 39 ust. 5a otrzymuje brzmienie:
„5a. Jeżeli w trakcie kontroli zachodzi konieczność zapoznania się z informacjami niejawnymi, osoba
wchodząca w skład zespołu kontrolującego zobowiązana jest posiadać poświadczenie bezpieczeństwa
upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.).”;
19) w § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd przedkłada Sejmikowi, dwa razy w ciągu roku kalendarzowego sprawozdanie z działalności
finansowej, oraz co najmniej raz w roku sprawozdanie z realizacji wieloletnich programów
wojewódzkich.”;
20) w § 54 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Zarząd przedkłada Sejmikowi informację o realizacji strategii rozwoju województwa wg ustaleń
i w cyklach czasowych określonych w systemie monitoringu obowiązującej strategii rozwoju
województwa. Przedmiotowej informacji nie przedkłada się w trakcie prowadzenia procesu
przygotowania nowej lub aktualizacji dotychczasowej strategii.”;
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21) § 64 otrzymuje brzmienie”
„§ 64. Zasady opracowania projektu budżetu, jego uchwalania oraz wykonywania określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz stosowne uchwały Sejmiku.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Opolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Rafał Bartek

