
 

 

UCHWAŁA NR 664/XXXII/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 29 lipca 2013 r. 

w sprawie uchwalenia zmian Statutu Województwa Pomorskiego 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa  (tekst jednolity Dz.U. 

z 2013 poz. 596).  

§ 1. W Statucie Województwa Pomorskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 270/XXI/2000 z dnia 

3 lipca 2000r. Sejmiku Województwa Pomorskiego (tekst jednolity: Uchwała  Nr 541/XL/2002 z dnia 25 marca 

2002r. - Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2002r. Nr 39, poz. 905, z późn. zm.
1)

) wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w § 6 uchyla się pkt.5;  

2) w § 7  

a) „1. Sejmik obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Sejmiku w miarę potrzeby, 

nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje mogą odbywać się podczas jednego lub więcej posiedzeń. 

Zawiadomienia o zwołaniu sesji z dołączonym porządkiem obrad, projektami uchwał oraz innymi 

materiałami wysyłane są radnym w formie poczty elektronicznej w terminie 14 dni przed planowaną 

sesją, a w szczególnych przypadkach doręczane radnym w wymieniony wyżej sposób nie później niż na 

5 dni przed sesją. Przewodniczący Sejmiku w szczególnie uzasadnionych przypadkach może postanowić 

o wysłaniu radnym w wyżej określonych terminach zawiadomień o zwołaniu sesji z dołączonym 

porządkiem  obrad, projektami uchwał oraz innymi materiałami w formie pisemnej.”,  

b) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3.Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa zwołuje komisarz 

wyborczy właściwy w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim na dzień 

przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.”, 

3) w § 18:  

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zawiadomienie o posiedzeniu, porządek obrad i materiały radni powinni 

otrzymać pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji może postanowić o doręczaniu radnym 

zawiadomienia o posiedzeniu, porządku obrad i materiałów w formie pisemnej.”,  

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W sprawach pilnych członkowie komisji mogą być zawiadamiani 

telefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie nie krótszym niż 2 dni przed posiedzeniem.” ; 

4) w § 22 pkt. 9 otrzymuje brzmienie: „9) kieruje, koordynuje i kontroluje działalność wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnia i zwalnia ich kierowników”;  
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5) § 25 otrzymuje brzmienie: „ § 25 W razie nieobecności Marszałka, decyzje wydane przez zarząd 

w sprawach z zakresu administracji publicznej, podpisuje wicemarszałek.” ;  

6) w § 25b uchyla się ustęp 4;  

7) w § 29 ust. 1, otrzymuje brzmienie: „1. Stroną występującą w umowach jest Województwo, 

reprezentowane przez Zarząd, w którego imieniu działa dwóch członków Zarządu. Postanowienie §28 

stosuje się odpowiednio.” ;  

8) uchyla się § 30;  

9) w § 31 uchyla się ust.2 i ust.3 . 

§ 2. Zmiany Statutu Województwa Pomorskiego zostały uzgodnione z Prezesem Rady Ministrów.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.  

  

 

Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Pomorskiego  

 

 

Jan Kleinszmidt   
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