
Uchwała Nr LI/505/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 25 lipca 2006 r.

             w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 18 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, 
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206) Sejmik Województwa Opolskiego 
uchwala co następuje : 

                                                                                      § 1

W  Statucie  Województwa  Opolskiego,  przyjętego  uchwałą  Nr  XXXVII/346/2005  Sejmiku  Województwa 
Opolskiego z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z 2005 r., Nr 57, poz.1670) wprowadza się zmiany o następującej treści : 

1. w § 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) zapewnienie warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,”

2. § 15 otrzymuje brzmienie:
 „O  zwołaniu  sesji  radni  otrzymują  zawiadomienie  wraz  z  załączonym  porządkiem  obrad,  projektami  uchwał 

i materiałami co najmniej na 14 dni przed jej terminem. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce i godzinę 
rozpoczęcia sesji.”

3. w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Interpelacje składają radni Przewodniczącemu pisemnie w okresach między sesjami lub ustnie w czasie trwania 

sesji. Interpelacja zgłoszona ustnie wymaga niezwłocznego potwierdzenia na piśmie.”
4. w § 22: 

a). ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Projekty uchwał przedkłada się Przewodniczącemu, nie później niż 21 dni przed planowanym terminem obrad 

sesji.”
b). dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Projekty uchwał spełniające wymogi formalne, o których mowa  w ust. 1, Przewodniczący kieruje do właściwych 

komisji.  Komisja,  do  której  został  skierowany  projekt  uchwały,  przedstawia  Sejmikowi  opinię,  w  której 
przedstawia wniosek o:

1) przyjęcie projektu bez poprawek,
2) przyjęcie projektu z określonymi poprawkami,
3) odrzucenie projektu.”

c). dotychczasowe ust. 3 – 7 otrzymują kolejną numerację ustępów od 4 do 8. 

   



5. § 24 otrzymuje brzmienie:
„1.Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia 

głosów. Za głosy ważne uznaje się te, które oddane zostały „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”.
 2. W razie niemożności przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia do liczenia głosów, Przewodniczący 

zarządza głosowanie przez podniesienie ręki i liczenie głosów przez sekretarza obrad.
3.  W razie,  gdy wynik  głosowania budzi  uzasadnione wątpliwości,  Sejmik,  na wniosek formalny radnego,  może 

dokonać reasumpcji głosowania.
4.  Głosowanie jawne imienne przeprowadza się po przyjęciu przez Sejmik wniosku w tej sprawie, złożonego na 

piśmie przez co najmniej trzech radnych. W głosowaniu wyczytany z imienia i nazwiska radny podaje do protokołu 
czy jest „za”, „przeciw” czy też „wstrzymuje się”.”

6. w § 35:
a) wykreśla się ust. 1 
b). ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Komisja Rewizyjna prowadzi działalność kontrolną w oparciu o uchwalony przez Sejmik roczny plan kontroli, który 

zawiera co najmniej nazwę jednostki kontrolowanej, przedmiot i termin kontroli.” 
6. w § 44  ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 „4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,”
7. w § 45  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W razie nie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego, Sejmik może zlecić przeprowadzenie dodatkowej kontroli.”
8.  § 48  otrzymuje brzmienie: 

„Sejmik, w pierwszym kwartale danego roku, dokonuje analizy działalności kontrolnej za rok poprzedni”.
9. w § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. W przypadku wystąpienia członków z Klubu lub zmiany przynależności klubowej powodujących zmniejszenie liczby 
członków  klubu  poniżej  wymaganej,  Klub  ulega  rozwiązaniu  i  wykreśleniu  z  rejestru.  Oświadczenie  członka  Klubu 
o  wystąpieniu  z  Klubu  lub  zmianie  przynależności  klubowej  winno  być  złożone  równocześnie  Przewodniczącemu 
i Przewodniczącemu Klubu”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Opolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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