
UCHWAŁA NR V/9/1/2015
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie
przyjęcia projektu uchwały w sprawie

zmiany Statutu Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Statutu Województwa 
Śląskiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, kieruje się do Prezesa Rady Ministrów w celu uzgodnienia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego

Grzegorz Wolnik
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załącznik do uchwały 

Nr V/9/1/2015 

Sejmiku Województwa Śląskiego  

z dnia 25 maja 2015 roku 

 
(projekt) 

 
Uchwała Nr V/…/…/2015 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia ……………….. 

 
w sprawie: 

zmiany Statutu Województwa Śląskiego 

 
Na podstawie art. 7, art. 18 pkt 1 lit. a i art. 89 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.) 

 
Sejmik Województwa Śląskiego 

uchwala: 

 
§ 1 

 

W Statucie Województwa Śląskiego, przyjętym uchwałą Nr I/33/2/01 Sejmiku 

Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu 

Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 maja 2001 r. Nr 26, poz. 657, 

z 2002 r. Nr 63, poz. 2244, z 2004 r. Nr 32, poz. 1061), wprowadza się zmiany 

stanowiące załącznik do uchwały. 

 
§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. 

 
§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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załącznik do projektu uchwały 

Nr V/…/…/… 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia…………………………….. 

w sprawie zmiany Statutu Województwa Śląskiego 

 

 

W Statucie Województwa Śląskiego wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Mieszkańcy Województwa Śląskiego, zwanego dalej "Województwem", tworzą 

z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową, która jest jednostką samorządu 

terytorialnego w rozumieniu Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483; 

z 2001 r. Nr 28, poz. 319; z 2006 r. Nr 200, poz. 1471; z 2009 r. Nr 114, poz. 946).”; 

 

2) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 596, poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072).”; 

 

3) w § 6 dokonuje się następujących zmian:  

a) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

„7) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki na dziedzictwem 

kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie,”, 

b) w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 9 w brzmieniu:  

„9) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu.”; 

 

4) w § 7 dokonuje się następujących zmian:  

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146),”,  

b) skreśla się punkt 6; 

 

5) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

„1. W sferze użyteczności publicznej Województwo może tworzyć spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne lub spółdzielnie, a także może 

przystępować do takich spółek lub spółdzielni.  

2. Poza sferą użyteczności publicznej Województwo może tworzyć spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jeżeli 

działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych 

i wydawniczych oraz na wykonywaniu działalności w zakresie telekomunikacji 

służących rozwojowi Województwa.”; 

 

6) w § 9  dokonuje się następujących zmian: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) promocji i ochrony zdrowia,”;   
- pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami,”,  

- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej,”;   
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- pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) gospodarki wodnej, w tym ochrony 

przeciwpowodziowej, a w szczególności  wyposażenia i utrzymania wojewódzkich 

magazynów przeciwpowodziowych,”, 

- w pkt 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 15 dodaje się pkt 16 i 17 

w brzmieniu: 

      „16) działalności w zakresie telekomunikacji, 

     17)  ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.”; 

b) skreśla się ust. 2 i 3; 

  

7) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, 

poz. 1318;  Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072).”; 

 

8) w § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

„4. Porozumienia, o których mowa w ust. 2, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.”; 

 

9) w § 12b:  

a) w ust. 4 skreśla się pkt 4;  

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Wgląd odbywa się w Urzędzie Marszałkowskim, w godzinach urzędowania 

i w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu.”; 

c) w ust. 7 skreśla się pkt 5;  

 

10) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W skład Sejmiku wchodzi 45 radnych.”,  

 

11)  w § 15 dokonuje się następujących zmian: 

 a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) uchwalanie strategii rozwoju Województwa oraz planu zagospodarowania 

przestrzennego,”, 

 b) w pkt 17 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, 

o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Sejmiku jest wymagana 

również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony 

zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu 

określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą 

Sejmiku,”, 

c) w pkt 17 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania do nich oraz 

określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania 

udziałów i akcji,”; 

 

12) w § 16 dokonuje się następujących zmian: 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pierwszą sesję nowo wybranego Sejmiku zwołuje komisarz wyborczy właściwy 

w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim na dzień 
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przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na 

obszarze kraju.”, 

b) skreśla się ust. 1a, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję Sejmiku zwołuje osoba, 

którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki 

samorządu terytorialnego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”; 

 

13) w § 17 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Sejmiku 

i wiceprzewodniczących Sejmiku oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia 

tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, 

sesję Sejmiku w celu wyboru Przewodniczącego Sejmiku, zwołuje wojewoda. Sesja 

zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym. 

8. Sesję Sejmiku, o której mowa w ust. 7, do czasu wyboru Przewodniczącego 

Sejmiku prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę 

na prowadzenie sesji.”; 

 

14) w § 18c ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Projekty uchwał składa się w formie pisemnej lub elektronicznej Przewodniczącemu 

Sejmiku. Wnosząc projekt wnioskodawca wskazuje swojego przedstawiciela 

upoważnionego do reprezentowania go w pracach nad tym projektem.”; 

 

15) w § 18f ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:  

„W przypadku nieobecności Przewodniczącego Sejmiku, uchwały podpisuje 

Wiceprzewodniczący Sejmiku prowadzący sesję.”; 

 

16)  § 18h otrzymuje brzmienie: 

 „§ 18h. 

1. Sejmik podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, jawnym imiennym lub, 

w przypadkach określonych ustawą, w głosowaniu tajnym. 

2. Sejmik przystępuje do głosowania po zamknięciu dyskusji przez Przewodniczącego 

Sejmiku. Od tej chwili radni mogą zabierać głos tylko w sprawie wniosku formalnego 

dotyczącego sposobu lub porządku głosowania. 

3. O zastosowaniu trybu głosowania jawnego imiennego decyduje Sejmik 

w głosowaniu jawnym. Wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego może 

zgłosić Zarząd, Przewodniczący Sejmiku, klub radnych lub grupa co najmniej 

3 radnych. 

4. Głosowanie jawne lub jawne imienne przeprowadza Przewodniczący Sejmiku 

z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów, zgodnie 

z postanowieniami ust. 5 – 6, z zastrzeżeniem ust. 8.   

5.   W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki oraz potwierdzenie 

tego faktu poprzez wybór odpowiedniej opcji w elektronicznym systemie liczenia 

głosów. 

6. W głosowaniu jawnym imiennym radni głosują przez podniesienie ręki i wybór 

odpowiedniej opcji w elektronicznym systemie liczenia głosów, który podając wynik 

głosowania obok nazwiska i imienia radnego uwidacznia w szczególności sposób 

oddania przez niego głosu. 
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7. Głosowanie tajne przeprowadza 5-osobowa komisja skrutacyjna, powołana na sesji 

Sejmiku spośród radnych. Do zadań komisji skrutacyjnej należy w szczególności 

ustalenie sposobu przeprowadzenia danego głosowania w oparciu o regulamin komisji 

skrutacyjnej, przyjęty w drodze odrębnej uchwały. 

8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie braku możliwości 

wykorzystania elektronicznego systemu liczenia głosów, głosowanie jawne 

przeprowadza Przewodniczący Sejmiku, korzystając z pomocy radnych 

wyznaczonych do liczenia głosów, zaś głosowanie jawne imienne przeprowadza 5-

osobowa komisja skrutacyjna, powołana na sesji Sejmiku spośród radnych. Do zadań 

komisji skrutacyjnej należy w szczególności ustalenie sposobu przeprowadzenia 

danego głosowania w oparciu o regulamin komisji skrutacyjnej, przyjęty w drodze 

odrębnej uchwały.”; 

 

17) §19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w organie innej 

jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, 

a także z mandatem posła i senatora. Utrata członkostwa w Zarządzie następuje 

w dniu wyboru lub zatrudnienia.”; 

 

18) w § 28 ust. 2 dokonuje się następujących zmian: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) przygotowywanie projektów strategii rozwoju Województwa i innych strategii 

rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnych programów 

operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki 

spójności oraz ich wykonywanie,”,  

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a)  monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie 

przestrzennym oraz strategii rozwoju Województwa, regionalnych programów 

operacyjnych, programów rozwoju i programów służących realizacji umowy 

partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz kontraktu terytorialnego, o których 

mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1649; Dz.U. z 2015 r. poz. 349),”,   

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie 

kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,”; 

 

19) w § 36 skreśla się ust. 2; 

 

20) w § 37 skreśla się ust. 2; 

 

21)  w § 43: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku: 

1)   śmierci; 

2)   utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów; 

3)   odmowy złożenia ślubowania; 

4)   pisemnego zrzeczenia się mandatu; 

5)   naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem 

określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności; 
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6)   wyboru na wójta; 

7)   niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o 

swoim stanie majątkowym.”;  

b)  skreśla się ust. 2;  

 

22) w § 44c ust. 2 pkt 2 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:  

„- opiniowanie projektu oraz wykonywania uchwały budżetowej Województwa”; 

 

23) § 47 ust. 2  Statutu następujące brzmienie:  

„2. Klub radnych może utworzyć co najmniej 3 radnych.”;  

 

24) w § 51 dokonuje się następujących zmian:  

a) w ust. 1 pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) sekretarz Województwa i osoba upoważniona przez Zarząd 
(pełnomocnik).”; 

 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Pisma inicjujące postępowanie sądowe oraz skargi do sądu administracyjnego 

podpisuje w imieniu Województwa Marszałek, w razie jego nieobecności inna 

osoba wchodząca w skład Zarządu albo pełnomocnik Zarządu.”; 

 

25)  § 55 otrzymuje brzmienie:  

„§ 55.   

Samorząd Województwa prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie 

uchwały budżetowej.”; 

 

26) § 56 otrzymuje brzmienie: 

„Zasady gospodarki finansowej i zasady finansowania rozwoju regionalnego oraz 

źródła dochodów Województwa określają odrębne przepisy.” 

27)  Skreśla się § 57÷65; 

 

28) w § 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Uchwała oraz zawarte umowy o współpracy regionalnej, o których mowa 

w ust. 1, przesyłane są przez Marszałka Województwa do ministra właściwego 

do  spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej.”; 

 

29) w § 69 skreśla się ust. 4; 

 

30)  w Załączniku Nr 2 do Statutu – Regulaminie Zarządu Województwa Śląskiego, 

wprowadza się następujące zmiany: 

a) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej 

niż raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 3” 

b) w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Uchwały Zarządu mogą zapadać także w drodze korespondencyjnego 

uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). O zastosowaniu trybu obiegowego 

postanawia Marszałek Województwa osobiście lub na pisemny wniosek członka 

Zarządu Województwa.”. 
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