
 

 
 

UCHWAŁA  Nr  I/4/2018 

Sejmiku Województwa Opolskiego 
z dnia 21 listopada 2018r. 

 
w sprawie wyboru Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa 
Opolskiego w kadencji 2018 – 2023 
 

 Na podstawie art. 32 ust. 1, 3, i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 913 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

W wyniku głosowania tajnego, na podstawie protokołu Komisji skrutacyjnej, stanowiącego 

załącznik do niniejszej uchwały, stwierdza się wybór: 
 

1.  ROMANA KOLKA 

2.  ZBIGNIEWA KUBALAŃCY 

na Wicemarszałków Województwa Opolskiego w kadencji 2018 - 2023 oraz 
 
1.  SZYMONA OGŁAZY 

2.  STANISŁAWA RAKOCZEGO 

na Członków Zarządu Województwa Opolskiego w kadencji 2018 – 2023. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Opolskiego. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.)  do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy 

podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do 

kompetencji sejmiku województwa.  

Zgodnie z art. 32 ust. 1, 3 i 4 ww. ustawy Sejmik Województwa Opolskiego wybiera 

członków zarządu, w tym nie więcej niż 2 wicemarszałków, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia 

wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, na wniosek marszałka województwa zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu 

tajnym.  Wicemarszałkowie i pozostali członkowie zarządu województwa mogą być wybrani spoza 

składu sejmiku województwa. 

Uchwałę w przedmiotowej sprawie podejmuje się w związku z rozpoczęciem VI kadencji 

Sejmiku Województwa Opolskiego.  
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