Uchwała Nr V/16/4/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie:
zmiany Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego
Na podstawie art. 18 pkt 21
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1392)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§1
W Regulaminie Sejmiku Województwa Śląskiego, stanowiącym załącznik do uchwały
Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/18/4/2004 z dnia 15 marca 2004 roku w
sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego, wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2
Po wniesieniu projektu uchwały przez wnioskodawcę Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego, zwany dalej "Przewodniczącym Sejmiku", zarządza
doręczenie projektów uchwał radnym w formie pisemnej lub elektronicznej,
zgodnie z deklaracją radnego.”;
2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na posiedzeniu Sejmiku opinię komisji przedstawia przewodniczący lub
wiceprzewodniczący komisji albo wybrany z jej składu radny sprawozdawca,
który w szczególności informuje o proponowanych przez komisję zmianach
w przedłożonym projekcie.”;
3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie zgłoszenia w trakcie dyskusji na posiedzeniu Sejmiku nowych
poprawek Sejmik rozstrzyga o ewentualnym przyjęciu takich poprawek lub w
uzasadnionych przypadkach Sejmik kieruje projekt uchwały wraz z nowymi
poprawkami ponownie do komisji, które go rozpatrywały.”;
4) w § 7:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) głosowanie projektu w
przegłosowanych poprawek.”;
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b) uchyla się ust. 3;
5) w § 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji zawiadamia się
radnych w formie określonej zgodnie z postanowieniami § 2, na 7 dni przed
terminem obrad, z zastrzeżeniem, iż możliwe jest skrócenie tego terminu w
razie zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmiku.
3. Do zawiadomienia o sesji dołącza się projekty uchwał oraz inne niezbędne
materiały pomocnicze.”;
6) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15
1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 16 ust.
3.
2. Sejmik może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w
innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. Przyczynami przerwania sesji w trybie określonym w ust. 2 mogą być:
1) niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego
rozszerzenia,
2) potrzeba uzyskania dodatkowych materiałów,
3) inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Sejmikowi właściwe
obradowanie lub rozstrzyganie spraw.”;
7) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17
1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Sejmiku przyjmuje
ewentualne wnioski o zmiany w porządku obrad sesji.
2. Z wnioskiem o zmianę w porządku obrad może wystąpić radny, Marszałek
Województwa Śląskiego lub, z upoważnienia Marszałka, inny członek
Zarządu.”;
8) w § 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Przewodniczący Sejmiku może udzielić głosu osobie zaproszonej na sesję
w trakcie omawiania punktu porządku obrad, powodującego zaproszenie danej
osoby na sesję. Przewodniczący Sejmiku może udzielić głosu pozostałym
osobom w ramach punktu porządku obrad, obejmującego wolne głosy i
wnioski.”;
9) w § 23:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przebieg sesji jest rejestrowany elektronicznie, zapis ten przechowuje się
przez okres co najmniej 90 dni od dnia zakończenia obrad, nie krócej jednak
niż do dnia przyjęcia przez Sejmik protokołu z danej sesji.”
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Projekt protokołu z sesji udostępnia się radnym lub innym osobom
zabierającym głos w trakcie obrad Sejmiku, nie później niż w ciągu 30 dni
od dnia zakończenia sesji, w terminie umożliwiającym skorzystanie
z uprawnień, o których mowa w ust. 5.”;
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Radni oraz inne osoby zabierające głos w trakcie obrad Sejmiku mogą
zgłaszać na najbliższej sesji poprawki lub uzupełnienia do projektu
protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący
Sejmiku po wysłuchaniu protokolanta, a w razie potrzeby po odtworzeniu
zapisu elektronicznego z przebiegu sesji.”;
10)§ 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25
Czynności zastrzeżone w niniejszym regulaminie dla Przewodniczącego
Sejmiku mogą być realizowane przez Wiceprzewodniczącego Sejmiku, w
sytuacji określonej w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1392).

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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