
L.p. Proponowana przez WRDPP zmiana Propozycja Kancelarii Sejmiku 

1. W § 2 ust. 5 proponuje się zapis: 

„5. Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu Komitetu 

odpowiada warunkom formalnym, Przewodniczący 

Sejmiku przyjmuje zawiadomienie i w terminie 7 dni 

informuje o tym fakcie Komitet.”  

Do projektu uchwały wprowadzono zaproponowany 

zapis. 

2. W § 7 ust. 1 proponuje się zapis: 

„1. Po przyjęciu projektu uchwały Przewodniczący 

Sejmiku w zgodzie z terminem określonym w art. 89 a 

ust. 3 nadaje mu bieg zgodnie z przepisami ustawy o 

samorządzie województwa i Statutu Województwa  

Wielkopolskiego” 

Kancelaria Sejmiku nie rekomenduje tej zmiany. 

Podstawą prawną uchwały jest art. 89 a ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz.U.2020, poz. 1668 ze zm.), nie 

ma konieczności ponownego wskazywania przepisu. 

3. W § 7 proponuje się po ust. 2, ust. 3 w brzmieniu” 

„3. W trakcie Sesji Sejmiku oraz posiedzeń komisji 

Sejmiku,  o których mowa w ust. 2, Komitet lub 

wskazane przez ten komitet osoby uprawnione do jego 

reprezentowania mogą zabrać głos w sprawie złożonego 

przez siebie obywatelskiego projektu uchwały.” 

Dotychczasowy ust. 3 i 4 zmieniają się kolejno. 

Kancelaria Sejmiku rekomenduje zmianę w § 7 

w brzmieniu:   

„3. W trakcie Sesji Sejmiku oraz posiedzeń komisji 

Sejmiku,  o których mowa w ust. 2, osoba 

uprawniona do reprezentowania Komitetu może 

zabrać głos w sprawie złożonego przez siebie 

obywatelskiego projektu uchwały za zgodą 

prowadzącego obrady Sesji lub Komisji”. 

Dotychczasowy ust. 3 i 4 zmieniają się kolejno. 

4. Załączenie do ww. projektu uchwały wzorów: 

zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, oświadczenie do 

przystąpienia do Komitetu oraz formularza poparcia 

projektu uchwały. 

Kancelaria Sejmiku nie rekomenduje wskazywania 

wzoru formularzy z uwagi na fakt, iż dalsza praktyka 

w ramach inicjatywy uchwałodawczej może 

spowodować konieczność wprowadzenia zmian w 

formularzach, co z kolei wymagałoby ponownych 

zmian uchwały. 

5. Publikowanie projektu uchwały będącej inicjatywa 

obywatelską w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego lub 

na stronie www Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. 

Kancelaria Sejmiku proponuje publikowanie 

projektów uchwał na stronie internetowej UMWW 

oraz w BIP. 

 

 

 


