
UCHWAŁA NR XXII/566/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością rzeczową skargi na bezczynność Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. 

U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.
1
) Sejmik Województwa Wielkopolskiego postanawia, co następuje: 

§ 1.  

Przekazuje się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego skargę Pana Jerzego Duszyńskiego z dnia  

28 lipca 2016 r. na bezczynność Urzędu Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu                    

w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Koninie S.A. 

§ 2.  

Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega doręczeniu Wnoszącemu skargę. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                      
1
 Zmiana tekstu jednolitego przywołanej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 poz. 868. 



 

 

UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XXII/566/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2016 R. 

W dniu 17 sierpnia 2016 r. wpłynęła do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego skarga Pana Jerzego 

Duszyńskiego na bezczynność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na skargę na przewoźnika autobusowego PKS Konin S.A. Następnie  

w dniach 24 sierpnia oraz 5 września 2016 r. skarżący przesłał uzupełnienia do treść skargi. Zgodnie z treścią 

z art. 229 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 

23 z późn. zm.) sejmik województwa jest uprawniony wyłącznie do rozpatrywania skarg na marszałka oraz 

zarząd województwa, z wyłączeniem spraw należących do zadań  zakresu administracji rządowej.  

W związku z faktem, iż skarga dotyczy działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu właściwym jest przekazanie jej marszałkowi województwa, który zgodnie z art. 

43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 486) organizuje 

pracę urzędu marszałkowskiego i jest jego kierownikiem oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników tego 

urzędu. Ponadto w świetle art. 45 ww. ustawy urząd marszałkowski jest podmiotem, przy pomocy którego 

zarząd województwa – w tym też marszałek województwa – wykonuje swoje zadania, co również uzasadnia 

podjęcie niniejszej uchwały.   

Wobec powyższego postanawia się jak w § 1. Uchwały. 


