UCHWAŁA NR X/269/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 7 i art. 18 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm. 1), uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącym załącznik do
uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r.
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 158, poz. 2465 z późn. zm.2), wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jawność sesji lub jej część zostaje wyłączona tyko w przypadkach określonych
ustawą.”
2) § 40 otrzymuje brzmienie:
„§ 40. 1. Radny obowiązany jest być członkiem co najmniej dwóch komisji stałych.
2. Radny może być członkiem nie więcej niż trzech komisji stałych.
3. Radny może być Przewodniczącym tylko jednej komisji stałej.
4. Radny może być Wiceprzewodniczącym nie więcej niż dwóch komisji stałych.”;
3) uchyla się § 91.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379
i poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionego Statutu zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2015 r., poz. 283.

UZASADNIENIE

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 czerwca 2015 r. przyjął uchwałę
Nr IX/228/15 w sprawie projektu zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która
przekazana została do uzgodnienia Prezesowi Rady Ministrów.
Przedłożony projekt zmian statutu, wynikający z treści niniejszej uchwały, został
uzgodniony z Prezesem Rady Ministrów (pismo z dnia 23 lipca 2015 roku), w trybie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz.
596, z późn. zm.)

