
Regulamin Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 

1) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w 

Katowicach; 

2) Marszałku – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Śląskiego; 

3) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć Wicemarszałka Województwa Śląskiego, lub 

Członka Zarządu Województwa Śląskiego; 

4) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Śląskiego; 

5) Sejmiku – należy przez to rozumieć Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa 

Śląskiego. 

2. Regulamin określa cele, zadania i zasady działania Sejmiku. 

§ 2 

Sejmik jest ciałem kolegialnym składającym się z przedstawicieli organizacji pozarządowych 

które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa śląskiego. Sejmik 

ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu 

Województwa Śląskiego. 

§ 3 

Obszarem działania Sejmiku jest województwo śląskie, a siedzibą miasto Katowice. 

§ 4 

Obsługę i pomoc organizacyjną dla Sejmiku zapewnia Departament Obsługi Zarządu Urzędu 

oraz Kancelaria Sejmiku Województwa Śląskiego. 

§ 5 

Przedstawiciele Sejmiku pracują społecznie i za działalność na rzecz Sejmiku nie pobierają 

wynagrodzenia. 

 

II. CELE I ZADANIA 

 

§ 6 

Działania Sejmiku podejmowane są w celu: 

1) reprezentowania interesów mieszkańców województwa śląskiego z 

niepełnosprawnościami wobec organów Samorządu Województwa Śląskiego; 

2) zwiększenia aktywności społecznej i obywatelskiej  osób z niepełnosprawnościami; 

3) integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami; 

4) nadania kierunków regionalnej polityce na rzecz osób z niepełnosprawnościami,  

5) proponowania nowych rozwiązań i inicjowania zmian na rzecz środowiska osób z 

niepełnosprawnościami; 



6) poszerzenia zasobu wiedzy o sytuacji i problemach osób z niepełnosprawnościami przez 

organy Samorządu Województwa Śląskiego; 

7) integrację środowiska osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem osób 

pełnosprawnych. 

§ 7 

Zadania Sejmiku obejmują sprawy bezpośrednio dotyczące osób z niepełnosprawnościami, a w 

szczególności: 

1) reprezentowanie środowiska osób z niepełnosprawnościami podczas posiedzeń Sejmiku; 

2) współpracę z organami Samorządu Województwa Śląskiego; 

3) współpracę z Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, 

Koordynatorem ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej 

w Urzędzie oraz Pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie; 

4) składanie wniosków i zapytań do organów Samorządu Województwa Śląskiego. 

 

III. ZASADY I SPOSÓB POWOŁANIA 

§ 8 

1. Sejmik składa się z przedstawicieli w liczbie od 21 do 42, wybieranych na podstawie zgłoszeń 

kandydatów.    

2. Kandydatem na przedstawiciela Sejmiku może być osoba, która spełnia łącznie następujące 

warunki: 

1) zamieszkuje na terenie województwa śląskiego; 

2) jest pełnoprawnym członkiem organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami z terenu województwa śląskiego; 

3) posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub jest wolontariuszem, 

nauczycielem, rodzicem, opiekunem sprawującymi opiekę nad osobą z 

niepełnosprawnością; 

4) wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Sejmiku; 

5) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd oraz 

upublicznienie informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym. 

3.Kandydaci są wybierani na podstawie przesłanych zgłoszeń w postaci formularza stanowiącego 

załącznik do każdorazowego ogłoszenia o naborze. 

4.Poprawnie wypełniony formularz należy przesłać na adres wskazany w każdorazowym 

ogłoszeniu o naborze. 

5.Kandydaci mogą dołączać do formularza swój życiorys wraz z załącznikami np. listy 

gratulacyjne, dyplomy, referencje. 

6.Wyboru kandydatów na przedstawicieli dokonuje Komisja Wyborcza. 

7.Listę wybranych przez Komisję Wyborczą kandydatów na przedstawicieli zatwierdza w drodze 

uchwały Zarząd. 

8.Lista zatwierdzonych przedstawicieli Sejmiku zostanie zamieszczona na stronie 

www.niepelnosprawni.slaskie.pl. 

§ 9 

1.Kadencja Sejmiku trwa 3 lata od momentu zatwierdzenia przez Zarząd listy przedstawicieli. 



2.Przedstawiciele Sejmiku reprezentują proporcjonalnie siedem okręgów wyborczych 

odpowiadających terytorialnie okręgom do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3.Liczba przedstawicieli Sejmiku reprezentujących dany okręg odpowiada liczbie od 3 do 6.  

4.Ogłoszenie naboru do Sejmiku podejmuje Zarząd w drodze uchwały najpóźniej na pół roku 

przed końcem kadencji Sejmiku.  

§ 10 

 

1. Komisja Wyborcza składa się z 5 Członków. 

2.Członkowie Komisji Wyborczej powoływani są każdorazowo, najpóźniej na pół roku przed 

końcem trwającej kadencji Sejmiku w drodze uchwały Zarządu.  

3. Marszałek spośród wybranych Członków Komisji Wyborczej wskazuje Przewodniczącego 

Komisji. 

4.Za organizację pracy oraz dokonanie wyboru przedstawicieli Sejmiku przez Komisję Wyborczą 

odpowiada jej Przewodniczący. 

5.Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej wraz z listą wybranych przedstawicieli Sejmiku 

przedstawiany jest niezwłocznie Zarządowi. 

 

IV. ORGANIZACJA I TRYB PRACY SEJMIKU 

§ 11 

1.Sejmik obraduje na sesjach zwoływanych przez Marszałka nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2.Obrady Sejmiku prowadzi Marszałek, lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu, lub inna 

wyznaczona przez niego osoba. 

3.Pierwsza Sesja Sejmiku zwoływana jest najpóźniej trzydziestego dnia od zatwierdzenia przez 

Zarząd listy przedstawicieli. 

4.Sejmik podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

regulaminowego składu Sejmiku. 

5.Wnioski i zapytania są przyjmowane w formie uchwał Sejmiku. 

6.Sejmik powołuje komisje i przyjmuje regulamin obrad. 

§ 12 

1.Mandat przedstawiciela Sejmiku wygasa wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego Zarządowi; 

2) cofnięcia rekomendacji przez organizację zgłaszającą; 

3) zmiany miejsca zamieszkania poza teren województwa śląskiego; 

4) poświadczenia nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu kandydata na przedstawiciela; 

5) skazania przedstawiciela przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego. 

2.Wygaśnięcie mandatu stwierdza Komisja Wyborcza w drodze uchwały najpóźniej w terminie 30 

dni od powzięcia informacji o wystąpieniu przyczyny wygaśnięcia mandatu. 



3.W celu uzupełnienia składu Sejmiku, Zarząd w drodze uchwały ogłasza nabór uzupełniający na 

zasadach określonych uchwale. Komisja Wyborcza wybiera spośród nadesłanych zgłoszeń w 

trakcie naboru osobę, która obejmuje mandat i przedstawia ją do zatwierdzenia Zarządowi. 

 

§ 13 

1.Rozwiązanie Sejmiku może nastąpić z powodu: 

1) braku realizacji regulaminowych zadań Sejmiku; 

2) prowadzenia spraw rażąco wykraczających poza zadania Sejmiku; 

3) zmniejszenia się liczby przedstawicieli poniżej połowy regulaminowego składu. 

2.Rozwiązanie Sejmiku następuje w drodze uchwały Zarządu. 

§ 14 

Niniejszy regulamin może być zmieniany w trakcie kadencji Sejmiku uchwałą Zarządu z 

inicjatywy Marszałka. 

§ 15 

Wszelkie wątpliwości w stosowaniu przepisów niniejszego regulaminu rozstrzyga Marszałek. 

§ 16 

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

 

 


