
UCHWAŁA Nr 270 / 6558 / 13 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 17 września 2013 r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania 

oraz sposobu noszenia. 

 
Na podstawie art. 4 ust. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach  
i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) i art.  18 pkt 20 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013r. poz. 596  
z późn. zm) oraz § 13 pkt. 22 Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa 
Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28 poz. 1247 z późn. zm.) 
 

 
Zarząd  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania 
oraz sposobu noszenia, wniesionej pod obrady Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  
Nr 265/6467/13 z dnia 3 września 2013r., w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

2. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego autopoprawkę,  
o której mowa w ust.1. 

§ 2 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 



Załącznik do uchwały  Nr 270/6558/13 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 17 września 2013 r. 

 
AUTOPOPRAWKI 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa 

Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu 
noszenia. 

 
1) § 12 Uchwały otrzymuje brzmienie: 

 
„  § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej podjęcia”. 

 
2) W Regulaminie działania Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla 

Województwa Podkarpackiego” stanowiącym załacznik nr 4 do Uchwały: 
 
a) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3. Kapituła rozpatrująca zgłoszenia zbiera się dwa razy do roku. Posiedzenia 

Kapituły odbywają się w lutym i we wrześniu danego roku”.  
 
b) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3. Na I posiedzeniu Kapituła zapoznaje się z dokumentami regulującymi 

działalność Kapituły i jej zadania oraz informacją o działalności Kapituły 
poprzedniej kadencji.” 

 
c) § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 
„4. Zarząd Województwa Podkarpackiego lub Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego składa wniosek o nadanie odznaki do 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego”. 

 
 

  



Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania 

oraz sposobu noszenia. 

 
W związku z uwagami przedłożonymi pismem z dnia 11 września 2013r. 

zgłoszonymi przez Komisję Główną Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
przygotowano niniejszą autopoprawkę, która polega na wprowadzeniu w Załączniku 
nr 4 do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie ustanowienia 
odznaki honorowej „zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, ustanowieniu jej 
wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia,  niniejszych zapisów: 

 
§ 3 pkt. 3 usuwa się słowa „miesiącu” i proponuje nowe brzmienie: 

 
Kapituła rozpatrująca zgłoszenia zbiera się dwa razy do roku. Posiedzenia 
Kapituły odbywają się w lutym i we wrześniu danego roku.   
 

§ 4 pkt. 3 usunięcie słowa „wszystkimi” i proponuje nowe brzmienie: 
 

Na I posiedzeniu Kapituła zapoznaje się z dokumentami regulującymi działalność 
Kapituły i jej zadania oraz informacją o działalności Kapituły poprzedniej kadencji. 

 
W § 6 pkt. 4 dodanie zapisu „lub Przewodniczący Sejmiku” i proponuje nowe 
brzmienie: 
Zarząd Województwa Podkarpackiego lub Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego składa wniosek o nadanie odznaki do Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Jednocześnie proponuje się w § 12 Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz 
sposobu noszenia, wydłużenie do 14 dni vacatio legis ustanowionego w celu 
umożliwieniu wszystkim zainteresowanym poznania nowych przepisów,  
a także przygotowania się do nowej sytuacji prawnej.    
 
Równocześnie Zarząd Województwa Podkarpackiego podtrzymuje zapis 
zawarty w § 4 pkt. 7, w  brzmieniu: 

 
Przewodniczący Kapituły może określić drugi termin posiedzenia Kapituły w tym 
samym dniu o innej godzinie. Jeśli posiedzenie Kapituły odbywa się w drugim 
terminie po 15 minutach, do podejmowania opinii nie jest wymagana obecność co 
najmniej połowy składu Kapituły, jeżeli wszyscy członkowie Kapituły zostali 
powiadomieni o posiedzeniu w danym dniu. 

 


