
Autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego 

 

Komisja Regulaminowa wnosi następujące autopoprawki do projektu przyjętego na 

posiedzeniu w dniu 8 marca 2021 r. (przytoczone w pkt 1-6 zmiany odnoszą się do 

Regulaminu Sejmiku, natomiast zmiany przytoczone w pkt 7-9 odnoszą się do projektu 

uchwały zmieniającej): 

1) w § 53: 

 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Na wniosek radnego Zarząd udziela odpowiedzi w terminie nie późniejszym niż 14 dni. 

Termin odpowiedzi na wniosek liczony jest od dnia sesji na której wniosek został zgłoszony.”; 

 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

 

„3. Wniosek radnego powinien wskazywać do kogo jest kierowany oraz określać czy radny 

oczekuje odpowiedzi na zgłoszony wniosek.”;  

 

2) w § 60 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Wszelkie wnioski członków komisji składane w związku z posiedzeniem podlegają 

głosowaniu.”; 

3) w § 61 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja może zdecydować o zaproszeniu osób, których obecność jest uzasadniona ze 

względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy”;  

4) w § 63 ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 

„Do posiedzeń komisji stosuje się odpowiednio § 34.”; 

5) w § 72 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników wojewódzkich 

jednostek organizacyjnych oraz inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na 

przedmiot rozpatrywanej sprawy.”; 

6) w § 76 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Sprawozdanie z wyników kontroli podawane jest do publicznej wiadomości z 

zastosowaniem odpowiednio zasad określonych w § 48 ust. 5.”. 

7) § 2 projektu uchwały zmieniającej Regulamin otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego.”, 

 



8) dotychczasowy § 2 projektu uchwały zmieniającej Regulamin otrzymuje oznaczenie jako § 

3. 

 

9) w podstawie prawnej projektu uchwały zmieniającej Regulamin pkt 2 zastępuje się pkt 21. 

 

 

Jednolity tekst projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego, uwzględniający 

niniejsze autopoprawki stanowi załącznik do autopoprawek. 

 


