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UCHWAŁA NR ..…/…../…. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia …..  2014 r. 

 
zmieniająca uchwałę numer II/15/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie 
powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596) oraz § 48 Statutu 
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do uchwały numer X/103/99 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2000 r. Nr 
22 poz.168 ze zm.), 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje : 

§ 1 

Zmianie ulega uchwała numer II/15/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku / z póź. zm. / w 
sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w ten sposób, że: 

Na Członka Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego wybiera się radną Annę Kowalską. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały numer II/15/10 / z póź. zm./ Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 roku pozostają bez zmian . 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z § 48 ust. 5 Statutu Województwa Podkarpackiego propozycje składu 
osobowego Komisji oraz zmian w tym  składzie  przedstawia Przewodniczący 
Sejmiku na wniosek  zainteresowanych radnych, klubów radnych lub  komisji. 

Sejmik w drodze odrębnej uchwały wybiera ze swego grona skład poszczególnych 
komisji. 

Pismem do  Przewodniczącego Sejmiku z dnia 29 lipca 2014r. radna  Anna 
Kowalska  zwróciła się  z prośbą  o włączenie jej  do składu Komisji Edukacji, Kultury 
i Kultury Fizycznej, deklarując rzetelną pracę w tej komisji. Jako Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego zajmowała się tą problematyką i obecnie wyraża chęć 
kontynuacji pracy  w tych dziedzinach.  

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie  niniejszej uchwały. 


