
 

 
 

UZASADNIENIE 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu 

Województwa Lubelskiego 
 
 

Przedkładany projekt uchwały ma na celu dostosowanie przepisów Statutu Województwa 
Lubelskiego do zmian ustawy o samorządzie województwa wprowadzonych ustawą z dnia 
11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustawy w celu zwiększenia udziału obywateli  
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. 
U. poz. 130). Szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian przedstawia się 
następująco: 
 
1) zmiana w § 12 ust. 5:  

Wynika z konieczności uwzględnienia nowego instrumentu prawnego wprowadzonego  
w art. 89a ustawy o samorządzie, nazwanego „obywatelską inicjatywą uchwałodawczą”. 
Zgodnie z art. 89a ust. 3 ustawy o samorządzie województwa projekt uchwały zgłoszony 
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad sejmiku 
województwa na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 
miesięcy od dnia złożenia projektu; 

 
2) uchylenie § 21:  

§ 21 Statutu dotyczy trybu składania i rozpatrywania interpelacji radnych. Konieczność 
uchylenia tego przepisu uzasadniona jest faktem, że nowe przepisy (ust. 5-9) dodane  
w art. 23 ustawy o samorządzie województwa wyczerpująco regulują problematykę 
interpelacji i zapytań składanych przez radnych; 

 
3) dodanie w § 23b ust. 6: 

Zmiana konieczna w celu uwzględnienia nowego przepisu art. 34 ust. 5 ustawy  
o samorządzie województwa, zgodnie z którym w debacie nad raportem o stanie 
województwa radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych, w związku z czym należy 
wprowadzić wyjątek od ogólnych reguł zabierania głosu przez radnych i prowadzenia 
dyskusji  podczas obrad sejmiku ustalonych w § 23 Statutu; 
 

4) uchylenie w § 26 ust. 2 i zmiana brzmienia ust. 5: 
§ 26 ust. 2 określa sposób nagrywania (wyłącznie dźwięku) sesji Sejmiku i udostępniania 
nagrań. Konieczność uchylenia tego przepisu uzasadniona jest faktem, że nowy przepis art. 
21 ust. 1a ustawy o samorządzie województwa kompleksowo reguluje problematykę 
transmitowania i utrwalania obrad oraz udostępniania nagrań. Nowelizacja ust. 5 w § 26 
stanowi o udostępnianiu protokołu z sesji z Biuletynie Informacji Publicznej, zamiast 
dotychczasowego „wykładania w siedzibie Urzędu”; 
 
5) zmiana § 37: 

§ 37 określa sposób głosowania i liczenia głosów w głosowaniu jawnym i jawnym 
imiennym. Wobec uregulowania tych spraw w nowych przepisach art. 19 ust. 1a-1c 
ustawy o samorządzie województwa należy zmienić brzmienie § 37; 
 

6) dodanie w § 41 w ust. 2  lit. j: 
Zmiana przepisu służy wprowadzeniu do wykazu komisji Sejmiku nowej „Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji”, której powołanie będzie w nowej kadencji obligatoryjne z mocy 
nowego przepisu art. 30a ustawy o samorządzie województwa; 

 
7) uchylenie w § 44 pkt 5: 
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Uchylenie pkt 5 w § 44 Statutu polega na wyeliminowaniu z zadań komisji stałych zadania 
polegającego na opiniowaniu zasadności skarg na działalność marszałka i zarządu 
pozostających w zakresie właściwości rzeczowej danej komisji, ponieważ z mocy nowego 
przepisu art. 30a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa sprawy te należą to 
kompetencji nowej, obligatoryjnej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

 
8) uchylenie w § 45 w ust. 1 pkt 4: 

Uchylenie pkt 4 w ust. 1 § 45 Statutu polega na wyeliminowaniu z zadań Komisji 
Rewizyjnej zadania polegającego na badaniu i opiniowaniu zasadności skarg  
na działalność marszałka i zarządu, ponieważ z mocy nowego przepisu art. 30a ust. 1 
ustawy o samorządzie województwa sprawy te należą to kompetencji nowej, 
obligatoryjnej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

 
9) uchylenie w § 53 pkt 9: 

Uchylenie pkt 9 w 9 § 53 Statutu polega na wyeliminowaniu z zadań Komisji Polityki 
Społecznej i Równego Traktowania zadania polegającego na opiniowaniu zasadności 
skarg na działalność marszałka i zarządu w zakresie właściwości rzeczowej tej komisji, 
ponieważ z mocy nowego przepisu art. 30a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa 
sprawy te należą to kompetencji nowej, obligatoryjnej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

 
10) dodanie § 53a: 

Zmiana ma na celu uwzględnienie w Statucie istnienia nowej Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji i określenie jej zadań; 
 

11) zmiana brzmienia ust. 1 w § 56 ust. 1: 
Zmiana ma na celu uwzględnienie w Statucie szczególnej zasady dotyczącej składu 
nowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w której - zgodnie z art. 30a ust. 2 ustawy  
o samorządzie województwa – powinni się znaleźć przedstawiciele wszystkich klubów 
(analogicznie, jak ma to miejsce w Komisji Rewizyjnej) i w której członkostwa nie można 
łączyć z funkcją członka zarządu, przewodniczącego w wiceprzewodniczącego sejmiku. 

 
 

Zgodnie z art. 15 ustawy 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. poz. 130) uchwała powinna wejść w życie z dniem 

rozpoczęcia nowej kadencji Sejmiku Województwa Lubelskiego wybranego na kadencję 

2018-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 


