UCHWAŁA NR XI/260/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2019 r. poz.512 i poz. 1571), uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącego załącznik do
uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r.
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1136), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Sejmik może nadawać Honorowe Obywatelstwo Województwa oraz wyróżnienia
województwa. Warunki, regulamin i sposób nadawania oraz procedurę honorowania
i wyróżniania określają odrębne uchwały Sejmiku.”;
2) w § 32 w ust. 1 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) Marszałek;
7) grupa co najmniej 1000 mieszkańców województwa, posiadających czynne prawa
wyborcze do organu stanowiącego, na warunkach określonych w odrębnych przepisach.”;
3) w § 90a:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Informacje o terminach posiedzeń Sejmiku i jego komisji są publikowane na
stronie internetowej Województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.”
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zarząd informuje mieszkańców Województwa o działalności województwa, w tym
o kierunkach polityki społecznej i gospodarczej poprzez publikacje na stronie
internetowej Województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 września 2019 r. przyjął uchwałę
Nr IX/187/19 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 10 października 2019 r., dostarczone
do organu 21 października 2019 r.), w trybie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.).

