
UCHWAŁA NR III/39/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 11 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego

Na podstawie art. 7, art. 18 pkt 1 lit. a, art. 28 ust. 2, art. 29 ust. 3, art. 30a ust. 3, art. 41 ust. 3 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.),
po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Województwa Lubuskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/462/13 
Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa 
Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1992), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Samorząd Województwa Lubuskiego, zwany dalej "Województwem", działa na podstawie ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.), zwanej 
dalej "ustawą" oraz innych przepisów prawa, a także porozumień zawartych z innymi województwami 
i jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz umów z innymi 
podmiotami."
2) w § 5 uchyla się pkt 12,
3) w § 8 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) zapewnia realizację uprawnień Sejmiku, jego komisji i radnych, w tym czuwa nad terminowością 
udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,"
4) w § 8 w ust. 2 uchyla się pkt 6,
5) § 12 otrzymuje brzmienie:
"§ 12. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych w celu realizacji wspólnych zamierzeń programowych. 
Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych.

2. Warunkiem utworzenia klubu radnych jest pisemne zadeklarowanie udziału w klubie przez
co najmniej 3 radnych.

3. Klub radnych na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego klubu. Klub radnych może także dokonać wyboru sekretarza klubu.

4. Przewodniczący klubu kieruje jego pracami i reprezentuje klub na zewnątrz. Przewodniczący 
klubu może delegować część swoich uprawnień na wiceprzewodniczącego  bądź sekretarza.
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5. Przewodniczący klubu zgłasza Przewodniczącemu Sejmiku fakt utworzenia klubu radnych 
w terminie 7 dni od pierwszego posiedzenia. Pisemne zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno 
zawierać:
1) nazwę klubu;
2) imię i nazwisko przewodniczącego klubu;
3) imię i nazwisko wiceprzewodniczącego klubu oraz sekretarza klubu;
4) imiona i nazwiska członków klubu.

6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 5, oraz rozwiązania klubu radnych należy 
niezwłocznie o tym fakcie zawiadomić Przewodniczącego Sejmiku.

7. Klub radnych obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego klubu
lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczącego klubu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.

8. Klub radnych realizuje swój cel poprzez:
1) opiniowanie projektów uchwał Sejmiku i innych dokumentów będących przedmiotem obrad sesji;
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
3) przedstawianie stanowiska klubu we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad sesji;
4) zgłaszanie kandydatów do objęcia funkcji w organach Sejmiku oraz do objęcia funkcji obsadzanych 
przez Sejmik;
5) składanie   oświadczeń   przewidzianych   przepisami  prawa,  w tym oświadczenia, o którym  mowa 
w art. 23 ust. 3a ustawy, o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa.

9. Informację o oświadczeniu, o którym mowa w ust. 8 pkt 5, podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez jej udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej samorządu 
województwa."
6) w § 23 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) interpelacje i zapytania radnych,"
7) w § 27 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"§ 27. Przed rozpoczęciem debaty nad projektem uchwały lub innym dokumentem będącym 
przedmiotem obrad sesji Przewodniczący Sejmiku udziela głosu w kolejności:"
8) w § 28:
a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"1. W trakcie debaty nad projektem uchwały lub innym dokumentem będącym przedmiotem obrad 
sesji:"

b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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"2) głos mogą zabrać za zgodą Przewodniczącego Sejmiku obecni na sesji kierownicy wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych, upoważnieni przez Marszałka, oraz związków 
zawodowych lub innych organizacji, jeżeli złożyli pisemny wniosek w tej sprawie Przewodniczącemu 
Sejmiku,"

c) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
"2a) głos może zabrać osoba uprawniona do reprezentowania komitetu inicjatywy uchwałodawczej, 
gdy przedmiotem obrad Sejmiku jest projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej oraz w debacie nad raportem o stanie województwa mieszkaniec, który złożył 
pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Sejmiku poparte co najmniej podpisami 500 osób,"

d) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) mówca może zabrać głos z własnej inicjatywy nie więcej niż dwa razy w tej samej sprawie, chyba 
że Sejmik wyrazi zgodę na kolejne wystąpienie; czas wystąpienia mówcy nie powinien wynosić 
więcej niż 5 minut, za wyjątkiem debaty nad raportem o stanie województwa, która odbywa się bez 
ograniczeń czasowych,"

9) w § 32:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie 
imiennego wykazu głosowań radnych, po wezwaniu Przewodniczącego Sejmiku: "kto jest za", "kto 
jest przeciw", "kto się wstrzymał"."

b) ust. 3 uchyla się,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Głosowanie jawne imienne zarządza Przewodniczący Sejmiku w przypadkach przewidzianych 
ustawami, na wniosek klubu radnych, złożony na piśmie, przyjęty w głosowaniu zwykłą większością 
głosów lub gdy nie jest możliwe przeprowadzenie głosowania za pomocą urządzeń, o których mowa 
w ust. 2."

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. W głosowaniu jawnym imiennym Przewodniczący Sejmiku lub wyznaczony przez niego radny 
odczytuje z listy obecności nazwiska radnych, którzy wstają i głosują "za" lub "przeciw",
lub "wstrzymuję się", potwierdzając ten fakt podpisem na wykazie zawierającym krótkie, precyzyjnie 
sformułowane pytanie dotyczące poddawanej głosowaniu treści projektu uchwały (stanowiska, 
wniosku). Wynik głosowania odnotowuje się w protokole sesji, podaje się do publicznej wiadomości 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej samorządu województwa oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty."

10) w § 39:
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a) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) interpelacje i zapytania,"

b) w ust. 3 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
"9) imienne wykazy głosowań radnych."

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Projekt protokołu udostępnia się do wglądu uczestnikom obrad we właściwej komórce 
organizacyjnej Urzędu nie później niż na 7 dni przed następną sesją w celu ewentualnego zgłoszenia 
poprawek."

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Protokół podpisany przez protokolanta oraz wszystkie osoby, które przewodniczyły obradom sesji 
publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej."

11) tytuł rozdziału IV otrzymuje brzmienie:
"Interpelacje i zapytania radnych"
12) uchyla się § 40,
13) § 41 otrzymuje brzmienie:
"§ 41. 1. Radny składający interpelację lub zapytanie może za pośrednictwem Przewodniczącego 
Sejmiku wystąpić o dodatkowe wyjaśnienia, jeżeli treść odpowiedzi jest niewystarczająca. 
Przewodniczący Sejmiku wyznacza adresatowi interpelacji lub zapytania dodatkowy termin, nie dłuższy 
jednak niż 14 dni.

2. Na żądanie radnego Marszałek lub wyznaczona przez niego osoba, udziela dodatkowych 
wyjaśnień na najbliższej sesji.

3. Radny może postawić pod głosowanie Sejmiku wniosek o odbycie na sesji dyskusji nad 
sprawą przedstawioną w interpelacji.

4. Na każdej sesji zwyczajnej Przewodniczący Sejmiku informuje Sejmik o wszystkich 
interpelacjach i zapytaniach, które wpłynęły w czasie od ostatniej sesji oraz o terminach
ich rozpatrzenia."
14) § 42 otrzymuje brzmienie:
"§ 42. Odpowiedź na interpelację lub zapytanie może być na wniosek radnego przedmiotem obrad 
właściwej komisji Sejmiku."
15) w § 48:
a) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opiniowanie projektów uchwał Sejmiku i innych dokumentów będących przedmiotem obrad sesji,"
b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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"3) rozpatrywanie sprawozdań z realizacji uchwał Sejmiku, informacji i raportów, w tym raportu
o stanie województwa,"

c) w ust. 4 pkt 2 dodaje się tiret ósme w brzmieniu:
" - przygotowania projektu uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi województwa 
wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie województwa."

16) w § 61 uchyla się pkt 4,
17) po rozdziale VII dodaje się rozdział VIIa w brzmieniu:

"Rozdział VIIa
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

§ 65a. Sejmik powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która prowadzi postępowanie 
w sprawie:
1) skarg na działania Zarządu, Marszałka  i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
2) wniosków oraz petycji składanych przez obywateli,
dla których organem właściwym do rozpatrzenia jest Sejmik.

§ 65b. 1. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzi co najmniej 5 radnych, w tym 
przynajmniej po jednym przedstawicielu z każdego klubu.

2. Sejmik wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, w tym jednego wiceprzewodniczącego. W przypadku utworzenia klubu radnych nie mającego 
reprezentacji w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Sejmik niezwłocznie poszerza skład Komisji 
o przedstawiciela tego klubu.

§ 65c. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wykonuje swe czynności na posiedzeniach 
zwoływanych w miarę potrzeb lub przez działanie zespołu.

2. Zespół do zbadania konkretnej skargi, wniosku bądź petycji wyznacza przewodniczący 
Komisji, wskazując jednocześnie przewodniczącego zespołu.

3. Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w postępowaniu w sprawie skargi, wniosku bądź 
petycji jeżeli ich przedmiot dotyczy praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub 
powinowatych.

4. Członek Komisji może być również wyłączony z udziału w postępowaniu dotyczącym skargi, 
wniosku bądź petycji, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego 
bezstronności. O wyłączeniu rozstrzyga Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
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§ 65d. 1. Skargę, wniosek lub petycję, o których mowa w § 65a, Przewodniczący Sejmiku  
przekazuje do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji niezwłocznie podejmuje czynności w celu wyjaśnienia 
wniesionej skargi, złożonego wniosku lub petycji, w szczególności jest uprawniona do występowania
o zajęcie stanowiska w sprawie przez Zarząd, Marszałka, wojewódzkie samorządowe jednostki 
organizacyjne lub inne komisje Sejmiku.

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli 
Zarządu, przedstawicieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje projekt uchwały Sejmiku w sprawie sposobu 
rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji będącej przedmiotem postępowania Komisji.

5. Projekt uchwały Sejmiku, o której mowa w ust. 4, przewodniczący Komisji przedkłada 
niezwłocznie Przewodniczącemu Sejmiku, w celu uwzględnienia projektu uchwały w porządku obrad 
najbliższej sesji Sejmiku.

§ 65e. W przypadku gdy postępowanie w sprawie skargi, wniosku lub  petycji nie zostanie 
zakończone przed upływem kadencji Sejmiku jest ono prowadzone przez Komisję w następnej kadencji 
Sejmiku.

§ 65f. Postanowienia niniejszego Statutu, dotyczące przewodniczących i wiceprzewodniczących 
komisji stałych Sejmiku, zasad obradowania komisji, sporządzania protokołów z posiedzeń – stosuje się 
odpowiednio."
18) w § 73 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków 
Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Marszałka."
19) w § 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Rozstrzygnięcia Zarządu i rejestr podjętych uchwał Zarządu są jawne."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.
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