 UCHWAŁA NR XXIII/391/08
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 30 czerwca  2008 r.


w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Województwa Podkarpackiego.

Na podstawie art.7, 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 z 2006 r.  Nr 126, poz.875 i Nr 227, poz.1658 z 2007 r. Nr 173, poz.1218);


Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje:


 1

Ustala się następujące zmiany w Statucie Województwa Podkarpackiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr28, poz.1247, z 2002 r. Nr 54, poz.1101):

1) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Statut Województwa Podkarpackiego określa w szczególności przedmiot działania województwa, jego zakres zadań i organizację wewnętrzną, zasady i tryb działania Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zasady i tryb działania Zarządu Województwa Podkarpackiego, zasady i tryb działania Komisji Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Klubów Radnych.”; 

2) w § 4 dodaje się ust. 3 – 8  brzmieniu:
„3. Województwo Podkarpackie ma prawo do używania herbu, flagi, sztandaru            i pieczęci.
4. Wzór herbu, flagi, sztandaru i pieczęci oraz warunki ich używania określa uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
5. Herb, flaga, sztandar i pieczęć są symbolami województwa i podlegają ochronie prawnej.
6. Marszałek Województwa Podkarpackiego, Członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz radni posiadają insygnia określające ich funkcje. Wzór insygniów oraz warunki, sposób i procedurę ich używania określa uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
7. Sejmik Województwa Podkarpackiego w drodze uchwały może przyznać swoją odznakę honorową. Wzór odznaki i regulamin jej przyznawania określa uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
8. Sejmik  może nadać tytuł „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.”;

3)  § 5  otrzymuje brzmienie:
    „§ 5. Ilekroć w niniejszym Statucie mówi się o:  
 1)	 ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
 2)	 Statucie - należy przez to rozumieć Statut Województwa Podkarpackiego;
 3)	 Województwie - należy przez to rozumieć samorząd Województwa Podkarpackiego;
	 Sejmiku - należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Podkarpackiego;
	 Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego;

 Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego;
 Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podkarpackiego;
 Marszałku - należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Podkarpackiego;
 Wicemarszałku – należy przez to rozumieć Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego;
 radnym - należy przez to rozumieć radnego Województwa Podkarpackiego;
 komisji - należy przez to rozumieć komisję Sejmiku Województwa Podkarpackiego;
Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
 Wojewodzie - należy przez to rozumieć Wojewodę Podkarpackiego;
 Skarbniku – Skarbnika Województwa Podkarpackiego;
 klubie – klub radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.”;

4) oznaczenie rozdziału 2 zamieszcza się po § 5 a tytuł tego rozdziału otrzymuje brzmienie: „Przedmiot działania Województwa”;

5) § 8  otrzymuje brzmienie:
   „§ 8. 1. Województwo wykonuje zadania wymienione w ustawie i w innych ustawach, a w szczególności:
	1)	określa strategię rozwoju Województwa, uwzględniającą następujące cele:
a)	pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,
b)	pobudzanie aktywności gospodarczej,
c)	podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Województwa,
d)	zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń,
e)	kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego; 
	2)	prowadzi politykę rozwoju Województwa, na którą składa się:
a)	tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
b)	utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
c)	pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
d)	wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
e)	racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
f)	wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji,
g) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalnym wykorzystaniem, 
h)	promocja walorów i możliwości rozwojowych Województwa;
	3)	strategia rozwoju Województwa jest realizowana poprzez regionalne programy operacyjne;
	4)	w zakresie prowadzenia polityki rozwoju Województwa:
       a)	przygotowuje i wykonuje kontrakty  zawierane z organami  administracji publicznej,
b)przygotowuje i wykonuje projekty regionalne, o których finansowanie ubiega się ze źródeł krajowych i zagranicznych, 
c) współpracuje z instytucjami Unii Europejskiej;
	5)	w zakresie świadczenia usług publicznych o zasięgu wojewódzkim:
a)	prowadzi samorządowe wojewódzkie instytucje kultury i biblioteki publiczne,
b)	prowadzi niektóre placówki oświatowo-wychowawcze oraz zakłady kształcenia i dokształcania nauczycieli,
c)	inicjuje tworzenie szkół wyższych,
d)	prowadzi samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim,
e)	prowadzi zasób Województwa i wykonuje inne zadania z zakresu geodezji i kartografii,
f)	gospodaruje nieruchomościami z zasobu Województwa,
g)	zarządza siecią dróg wojewódzkich,
	wykonuje inne zadania wynikające z ustaw.


2.Województwo wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:
1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego;
2) promocji i ochrony zdrowia;
3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
4) pomocy społecznej;
5) polityki prorodzinnej;
6) modernizacji terenów wiejskich;
7) zagospodarowania przestrzennego;
8) ochrony środowiska;
9) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych;
10) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
11) kultury fizycznej i turystyki;
12) ochrony praw konsumentów;
13) obronności;
14) bezpieczeństwa publicznego;
15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.”;

6) w § 9 ust.1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) Kościołami oraz legalnie działającymi związkami wyznaniowymi.”;

7)  § 10  otrzymuje brzmienie:
   „ § 10. Organami Województwa są:
	1)	Sejmik ;
	2)	Zarząd.”;

8)  § 13  otrzymuje brzmienie:
    „§ 13.  Do wyłącznej właściwości Sejmiku należy:
  1)  stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
a)   Statutu,
	zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,

 zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności        publicznej,
	uchwalanie strategii rozwoju Województwa;
  3)  uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego;
  4)  podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
  5)  podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu Województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach;
	uchwalanie budżetu Województwa;

określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu Województwa;
rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu Województwa, sprawozdań finansowych Województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów Województwa;
 podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu Województwa;
 uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych;
 podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań Województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego;
uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa";
 podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej;
 wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia Marszałka;
 rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów Województwa;
 powoływanie i odwoływanie, na wniosek Marszałka Skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu Województwa;
 podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich;
 podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Województwa dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Sejmiku jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Sejmiku,
b)   emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c)   zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
e)  tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
f) tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  19) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów                         i studentów;
  20) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i Statutem do kompetencji Sejmiku;
  21) uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów Województwa;
   22) nadawanie wyróżnień i odznaczeń na wniosek Przewodniczącego  lub Zarządu.”;

9) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Sejmiku oraz prowadzenie obrad Sejmiku. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.”;

10)   § 16 otrzymuje brzmienie:
„ § 16.1 Sejmik obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Sejmiku, Przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Pierwszą sesję nowo wybranego Sejmiku zwołuje Przewodniczący Sejmiku z poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do sejmików na obszarze całego kraju. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do sejmiku województwa.
4. Pierwszą sesję nowo wybranego Sejmiku, do czasu wyboru Przewodniczącego, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.”;

11)  w § 18  ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:
      „§ 18. 1.Przewodniczący przygotowuje i zwołuje sesje Sejmiku oraz organizuje pracę Sejmiku.
2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie powinno zawierać:
	miejsce , dzień i godzinę rozpoczęcia sesji;

 porządek obrad.”;
 
12)  w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sejmik w formie uchwał wyraża opinie i zajmuje stanowiska, podejmuje deklaracje, przyjmuje apele we wszelkich innych w sprawach.”;

13)  w § 20 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. W sesjach Sejmiku uczestniczą, z głosem doradczym, Skarbnik i wyznaczeni przez Marszałka pracownicy Urzędu.”;

14) w § 21:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Informacja o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Sejmiku powinna zostać podana do publicznej wiadomości  na stronie internetowej Województwa.”;

b)  uchyla się ust. 3, 4 i 5;


15) w § 22 ust.5 otrzymuje brzmienie:
„5.Po otwarciu sesji Przewodniczący:
	stwierdza, na podstawie listy obecności, prawomocność obrad;

przedstawia porządek obrad, z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić komisja, klub, Zarząd oraz radny bez przynależności klubowej;
poddaje pod głosowanie wnioski, o których mowa w pkt 2.”; 

16) w § 25 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.”;

17) w § 29 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)	co najmniej 3 radnych.”;

18) w § 40  dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Komisja  Rewizyjna kontroluje wszystkie podmioty, w których Województwo ma ponad   50 % udziałów lub akcji.” ;


19) w § 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   „4. Komisja Rewizyjna, za zgodą Przewodniczącego, może korzystać z opinii                i ekspertyz rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.”;

20) w § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Zarządu a także do Przewodniczącego wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.”;

21) w § 48:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „ 1. Powołuje się następujące komisje stałe Sejmiku:
	1)	Komisję Budżetu, Mienia i Finansów, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków;
	2)	Komisję Rozwoju Regionalnego, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków;
	3)	Komisję Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków;
	4)	Komisję Gospodarki i Infrastruktury, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków;
	5)	Komisję Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków;
	6) Komisję Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków;
	7)	Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech członków;
	Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia, w składzie: jeden przewodniczący         i co najmniej czterech członków;

9) Komisję Główną w skład której wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i przewodniczący klubów.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisje podlegają Sejmikowi w całym zakresie swojej działalności, przedkładają mu swoje plany pracy do 15 lutego i sprawozdania z działalności do 31 marca.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Radny winien być członkiem co najmniej dwóch komisji stałych. Radny może być  przewodniczącym  tylko jednej komisji stałej.”,

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Przewodniczący  jest przewodniczącym Komisji Głównej.”;

22)  w § 49 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) współpraca z organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i samorządami zawodowymi.”;

23) § 50  otrzymuje brzmienie:
     „§ 50. Do zakresu działań poszczególnych komisji stałych Sejmiku należy w  szczególności:
	1)	Komisja Budżetu Mienia i Finansów:
a)	opiniowanie projektu budżetu Województwa na dany rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
b)	opiniowanie propozycji do projektów wieloletnich prognoz i programów rozwoju Województwa,
	opiniowanie projektu wydatków na inwestycje w planie rocznym oraz w programach wieloletnich,

opiniowanie propozycji zmian w zakresie dochodów i wydatków w trakcie rocznej realizacji budżetu Województwa,
opiniowanie prowizorium budżetowego na okres objęty prowizorium budżetowym państwa,
opiniowanie propozycji zaciągania przez Zarząd kredytów i pożyczek na pokrywanie niedoborów lub na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych rocznych dochodach,
opiniowanie propozycji emisji obligacji Województwa,
uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie gospodarowania mieniem Województwa;
	2)	Komisja Rozwoju Regionalnego:
a)	opiniowanie projektów rozwoju regionalnego, 
b)	opiniowanie propozycji strategii rozwoju regionalnego,
c)	opiniowanie wieloletnich programów Województwa,
d)	opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego Województwa,
e)	ocena współpracy Województwa z samorządami powiatów i gmin w zakresie strategii rozwoju i koordynacji planów zagospodarowania przestrzennego,
	ocena realizacji rocznych planów rozwoju regionalnego,

	opiniowanie wniosków merytorycznych o pozyskanie środków pomocowych;
	3)	Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji:
a)	ocena priorytetów współpracy zagranicznej Województwa w powiązaniu z propozycjami strategii rozwoju regionalnego,
b)	opiniowanie oraz ocena projektów i umów o współpracy międzynarodowej,
c)	opiniowanie oraz ocena projektów i umów o współpracy międzyregionalnej,
d)	ocena współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
e)	ocena polityki informacyjnej Województwa,
f)	ocena współpracy z międzynarodowymi organizacjami regionalnymi,
	współpraca z jednostkami i organizacjami administracji samorządowej i rządowej w celu współdziałania na rzecz opracowania priorytetów współpracy zagranicznej Województwa,

h)	opiniowanie programów rozwoju turystyki w województwie;
	4)	Komisja Gospodarki i Infrastruktury:
a)	opiniowanie projektu rozdziału środków budżetowych na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury w województwie,
b)	opiniowanie projektu podziału środków na zarządzanie siecią dróg na terenie Województwa,
c)	opiniowanie planów inwestycyjnych na realizację dróg i autostrad w Województwie,
	opiniowanie zasad dotyczących gospodarowania nieruchomościami Województwa,

opiniowanie zadań Województwa w zakresie infrastruktury, transportu drogowego, kolejowego i lotniczego,
problematyka geodezji i kartografii;
	5)	Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska:
a)	opiniowanie propozycji do projektów wieloletnich i rocznych prognoz i programów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Województwie,
b)	opiniowanie propozycji rozdziału środków budżetowych przeznaczonych na realizację inwestycji na obszarach wiejskich,
c)	inicjowanie i popieranie rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz współdziałanie w tym zakresie z organizacjami rządowymi i samorządowymi oraz samorządami rolnymi,
d)	opiniowanie projektów przedsięwzięć związanych z rolnictwem w celu wypracowania strategii działania w tej sferze gospodarki,
e)	opiniowanie programów kształtowania środowiska i ochrony przyrody, leśnictwa i gospodarki leśnej,
f)	ocena planów i realizacji zadań w zakresie kształtowania środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej i hydrologii;
	6)	Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej:
a)	opiniowanie propozycji do projektów wieloletnich i rocznych prognoz i programów rozwoju Województwa i budżetu Województwa w dziedzinie ochrony zdrowia,
b)	opiniowanie wojewódzkich programów rozwoju zdrowia i jej bazy materialnej,
c)	opiniowanie planowanych środków i ich podział na określone cele,
d)	ocena racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację programów rozwoju w dziedzinie ochrony zdrowia,
e)	ocena projektu budżetu w zakresie wydatków w dziale ochrona zdrowia,
f)	ocena projektu podziału budżetu na podległe jednostki organizacyjne,
g)	ocena wniosków o dokonanie zmian w budżecie w ciągu roku,
h)	ocena sprawozdania z realizacji budżetu za dany rok,
i)	ocena współpracy organizacji samorządu zawodowego służby zdrowia z Województwem,
j)	ocena działalności jednostek służby zdrowia,
k)	ocena prognoz i planów inwestycyjnych, remontów i zakupów inwestycyjnych oraz aparatury medycznej,
l)	opiniowanie strategii rozwoju infrastruktury pomocy społecznej,
ł)	opiniowanie zasad przydzielania pomocy organizacjom pozarządowym działającym w sferze usług społecznych,
m)analizowanie rozwoju infrastruktury społecznej w powiatach i gminach;
	7)	Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej:
a)	opiniowanie podziału środków budżetowych w dziale edukacji, kultury i kultury fizycznej,
b)	opiniowanie dotowania i realizacji inwestycji oświatowych,
c)	wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego,
d)	współdziałanie z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, placówkami kultury i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej,
e)	upowszechnianie oraz propagowanie kultury fizycznej i sportu szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
f)	koordynacja i podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych na rzecz przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu oraz zapobieganiu zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
g)	opiniowanie udzielania dotacji i pomocy placówkom i podmiotom prowadzącym działalność oświatowo-wychowawczą,
h)	opiniowanie i prognozowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz potrzeb remontowych w placówkach oświaty i wychowania prowadzonych przez Województwo;
	8)	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia:
a)	współpraca z jednostkami i organizacjami stanowienia prawa i przestrzegania prawa (parlamentarzyści, sądy, prokuratura, policja, stowarzyszenia i organizacje społeczne i samorządowe),
b)	występowanie do organów władzy publicznej w sprawach związanych                             z przestrzeganiem praw i wolności obywateli,
	podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa  dzieciom           i młodzieży,

opiniowanie organizacji i koordynacji ruchu drogowego na terenie Województwa, 
analizowanie sytuacji na rynku pracy w oparciu o sprawozdawczość i informacje oraz materiały z Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
współpraca z jednostkami i organizacjami administracji rządowej i samorządowej          w kreowaniu rynku pracy i wspieraniu rozwoju Województwa;
	  Komisja Główna:
	przygotowuje plan pracy Sejmiku,

opiniuje projekt porządku sesji Sejmiku,
opiniuje budżet Województwa w zakresie funkcjonowania Sejmiku,
opiniuje projekty uchwał nie mieszczące się w zakresie działania innych komisji,
zajmuje się innymi sprawami zleconymi przez Sejmik i podejmuje inne czynności    związane z przedmiotem działania komisji i Sejmiku,
 dokonuje wykładni zapisów Statutu  i regulaminu Sejmiku.”;

24) w § 51 a  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Urząd informuje o terminach, miejscu i przedmiocie posiedzeń komisji na stronie internetowej.”;

25) po  § 54 dodaje się § 54 a w brzmieniu:
„§ 54a. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem  Województwa.
	Radny  obowiązany jest brać czynny udział w pracach organów, do których został wybrany lub desygnowany i w tym zakresie odpowiada przed Sejmikiem.

Marszałek zapewnia radnemu możliwość odbywania dyżurów  w siedzibie Urzędu  lub innych miejscach. 
Pomocy radnemu w wykonywaniu mandatu udzielają właściwe komórki organizacyjne Urzędu. 
Radnego  obowiązuje obecność oraz czynny udział w sesjach Sejmiku oraz posiedzeniach  komisji, do których został wybrany. 
Pracodawca jest obowiązany zwalniać radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Sejmiku i jego komisji oraz Zarządu. 
Radny otrzymuje legitymację potwierdzającą wykonywanie mandatu wydaną przez Przewodniczącego. Wzór  legitymacji określa odrębna uchwała Sejmiku. 
W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.”;

26) w § 55  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Klub radnych może utworzyć co najmniej 3 radnych.”;

27) w §  64   ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały Zarządu podpisuje Marszałek lub prowadzący posiedzenie Wicemarszałek.”;

28) w §  76:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
         „ 1. Oświadczenia woli w imieniu Województwa składają łącznie:
	Marszałek i Wicemarszałek,

Marszałek i członek Zarządu,
dwóch Wicemarszałków,
Wicemarszałek i członek Zarządu,
dwóch członków Zarządu
   na podstawie uchwały Zarządu.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Oświadczenia woli związane z  bieżącą działalnością Województwa składa jednoosobowo Marszałek. W powyższym zakresie Zarząd może upoważnić pracowników Urzędu do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa.”;

29) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6 a w brzmieniu:
„Rozdział 6a
Wybory, referendum i konsultacje społeczne.

        § 78 a. 1. Mieszkańcy Województwa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym w drodze wyborów i referendum lub za pośrednictwem organów samorządu województwa.
        2. Referendum może być przeprowadzone w każdej sprawie dotyczącej Województwa mieszczącej się w zakresie jego zadań i kompetencji organów województwa lub w sprawie odwołania organu stanowiącego województwa.
        3.  Referendum przeprowadza się z inicjatywy Sejmiku lub na wniosek co najmniej 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa.
         4.  Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30 % uprawnionych do głosowania, a referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku gdy wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
         5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa.
         6. Zasady i tryb prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Województwa określi uchwała Sejmiku.”;

30) uchyla się § 79;

31)  §  81 otrzymuje brzmienie:
       „§ 81. Statut i jego zmiany podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.”.

§ 1
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.





