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1. Podmiot zgłaszający: (osoba do kontaktu)  

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska - Watchdog Polska  (Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski) 

biuro@siecobywatelska.pl; 22 844 73 55  + 254 osoby podpisane w piśmie przewodnim. 

2. Oznaczenie  ustawy 

Ustawa o samorządzie województwa 

3. Obowiązujące rozwiązanie - ze wskazaniem przepisu (jeśli  istnieje) 

Art. 21 

1. Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego sejmiku w 

miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się 

porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

2. Sejmik województwa może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu sejmiku. 

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. 

4.(uchylony) 

5. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes 

Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego. Przepis 

ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa do czasu wyboru 

przewodniczącego sejmiku prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. 

7. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku województwa przewodniczący 

sejmiku obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1. 

8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 7 stosuje się przepis 

ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. 

9. Na wniosek marszałka województwa przewodniczący sejmiku województwa jest 

obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji sejmiku projekt uchwały, jeżeli 

wnioskodawcą jest zarząd województwa, a projekt wpłynął do sejmiku co najmniej 7 dni przed dniem 

rozpoczęcia sesji sejmiku. 

4.  Proponowane rozwiązanie 

Art. 21 

1. Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego sejmiku w 

miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się 

porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

2. Sejmik województwa może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu sejmiku. 
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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. 

4.(uchylony) 

5. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes 

Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego. Przepis 

ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa do czasu wyboru 

przewodniczącego sejmiku prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. 

7. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku województwa przewodniczący 

sejmiku obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1. 

8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 7 stosuje się przepis 

ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. 

9. Na wniosek marszałka województwa przewodniczący sejmiku województwa jest 

obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji sejmiku projekt uchwały, jeżeli 

wnioskodawcą jest zarząd województwa, a projekt wpłynął do sejmiku co najmniej 7 dni przed dniem 

rozpoczęcia sesji sejmiku. 

10. Z przebiegu sesji sporządza się stenogram i nagranie audio lub nagranie wideo. 

5. Uzasadnienie 

Przy współczesnych środkach technicznych, nie ma powodu niedokonywania nagrania (audio lub 

video), a gdy już jest gotowe - nieudostępniania  go. W praktyce często nagranie audio jest 

sporządzane w celu napisania protokołu. Jednak protokół nie zawsze oddaje wiernie klimat dyskusji, 

konkretnych wypowiedzi, spraw które towarzyszą dyskusji. To, czy znajdą się one w tym dokumencie 

zależy od uznaniowej decyzji osoby sporządzającej protokół.  


