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Protokół  

z posiedzenia Komisji Statutowo – Regulaminowej 

w dniu 17 marca 2016 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 

2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

przyjęcia tekstu jednolitego statutu Katowickiego Centrum Onkologii. 

3. Sprawy różne. 

 

Ad. 1 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan 

Kawulok. Powitał obecnych gości.  

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli proponowany porządek posiedzenia. 

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji Statutowo - Regulaminowej /5 osób/ 

na 8 Członków Komisji. 

 

Ad. 2  

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia 

tekstu jednolitego statutu Katowickiego Centrum Onkologii. 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok zapytał 

Członków Komisji, czy była możliwość zapoznania się z projektem uchwały?  

Radni odpowiedzieli, że zapoznali się z nim. 

Pan Przewodniczący zapytał również, czy ktoś ma jakieś uwagi? 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok przywołał 

rozmowę z Mecenasem Koczarem, podczas której poruszono tryb przyjmowania tekstu 

jednolitego. Dodał, że w różnych sytuacjach, różnie jest ta sprawa rozstrzygana.  

Radca Prawny, Pan Marcin Wilski wyjaśnił, że w Biurze Prawnym także toczyła się 

taka debata. Dodał, że różne są formuły jeśli chodzi o zamieszczenie załączników 

do uchwały, czyli o obwieszczenia. Dodał, że obecnie zastosowany sposób jest jak 

najbardziej prawidłowy w świetle obowiązujących aktów prawnych.  
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Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok dodał, 

że w przypadku Sejmu, odpowiednią formą jest obwieszczenie.  

Radca Prawny, Pan Marcin Wilski nawiązując do wypowiedzi Pana Kawuloka, dodał, 

że w przypadku Sejmiku obwieszczenie jest również, ale dopiero w załączeniu do niego 

jest zawarty tekst jednolity.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok powiedział, 

że skoro nie ma żadnych pytań, ani problematycznych spraw z tym projektem 

związanych, to zwrócił się do Członków Komisji o zaopiniowanie tego projektu uchwały.  

Głosowanie: 

za - 5; przeciw - 0; wstrzymało się - 0.  

 

Ad. 3 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok zwrócił się 

do Członków Komisji z zapytanie, czy ma ktoś jakieś sprawy do poruszenia w tym 

punkcie? 

Nikt nie wniósł uwag. 

 

Pan Przewodniczący podziękował za obecność i zamknął posiedzenie Komisji.  

 

 

Jan Kawulok 

Przewodniczący 

Komisji Statutowo – Regulaminowej 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła       

Małgorzata Wojtczyk    


