Uchwała Nr XLIX/964/14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2014r

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Leszka W
z dnia 22 lipca 2014 roku na
Marszałka Województwa Wielkopolskiego dot. braku zajęcia stanowiska w sprawie skargi na
pracownicę działu kadr spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

Na podstawie art. 229 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Sejmik Województwa
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1
Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Leszka W
Województwa Wielkopolskiego dot. braku zajęcia stanowiska.

na działalność Marszałka

§2
Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi
powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W piśmie z dnia 22 lipca 2014 roku skarżący Pan Leszek W
w miejscowości Ł

zam.

złożył skargę do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na

Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w której podniósł zarzut „niezajęcia stanowiska
na problemy które poruszył w piśmie z dnia 16 czerwca 2014 roku, na pracownicę działu kadr
spółki Koleje Wielkopolskie" i naruszenie przepisu art. 36 kpa.
Ustosunkowując się do złożonej skargi stwierdza się, że pismem z dnia 16 czerwca
2014 roku Pan Leszek W

przesłał do Marszałka Województwa Wielkopolskiego

skargę, którą skierował odrębnym pismem z dnia 16 czerwca 2014 roku do Prezesa Zarządu
Spółki Koleje Wielkopolskie na zachowanie pracownika Spółki, żądając od Marszałka
Województwa Wielkopolskiego „objęcia nadzorem postępowania skargowego wobec
pracownika Spółki, poinformowania go o tym, a także ustosunkowania się do ww. skargi
wniesionej do Spółki."
Na skierowaną skargę Prezes Zarządu Spółki udzielił zainteresowanemu odpowiedzi
pismem z dnia 26 czerwca 2014 roku (nr KW-WWHh-051/176/2014).
Na wniosek zainteresowanego wniesiony do Marszałka Województwa w piśmie z dnia
16 czerwca 2014 roku udzielona została jemu odpowiedź przez Departament Transportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego sprawujący nadzór właścicielski
nad Spółką pismem z dnia 24 lipca 2014 roku nr DT-I.033.46.2014 i przez Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki pismem z dnia 7 sierpnia 2014 roku.
Ponieważ sprawa przedstawiona przez skarżącego nie stanowi przedmiotu
postępowania administracyjnego, słuszne było przekazanie jej Zarządowi i Radzie Nadzorczej
Spółki Koleje Wielkopolskie. Obydwa organy spółki udzieliły skarżącemu wyczerpujących
odpowiedzi na skargę z dnia 16 czerwca 2014 roku: w dniu 26 sierpnia 2014 roku Prezes
Zarządu Spółki i w dniu 7 sierpnia 2014 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.
W świetle powyższego nie jest trafny zarzut Pana Leszka W

o

niezajęciu stanowiska na problemy poruszone przez niego w skardze z dnia 16 czerwca

2014 roku. Nie trafny jest również zarzut skarżącego, podniesiony w piśmie z dnia 29 lipca
2014 roku naruszenia postanowień art. 35 kpa w zw. z art. 36 kpa.
Określenie w art. 35 § 2 kpa obowiązku „niezwłocznego" załatwienia sprawy nie
stanowi terminu lecz ma charakter dyrektywy skierowanej do organu.
Udzielenie skarżącemu odpowiedzi w terminie miesiąca i kilku dni nie skutkowało
powstaniem stanu bezczynności po stronie Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W tym stanie rzeczy skarga jest bezzasadna i nie zasługuje na uwzględnienie.

