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                                                         Uchwała Nr XXIX/762/17                                       

                                               Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

                                                           z dnia 27 marca 2017 r. 

 
w sprawie:  skargi dotyczącej  niezamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu        
                  Marszałkowskiego Województwa  Wielkopolskiego w Poznaniu oświadczenia  
                  majątkowego Pana Andrzeja Jabłońskiego - dyrektora instytucji kultury   
                  Parowozownia Wolsztyn oraz braku nadzoru nad instytucją kultury     
                  Parowozownia Wolsztyn.  
 

 Na podstawie art. 229 pkt.5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 23 ze  zm.) Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala,  co następuje: 

                                           

                                                                       § 1 

Uwzględnia się skargę Pana Józefa K., dotyczącą  niezamieszczenia w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Wielkopolskiego w Poznaniu 
oświadczenia majątkowego Pana Andrzeja Jabłońskiego - dyrektora instytucji kultury 
Parowozownia Wolsztyn z przyczyn określonych szczegółowo w uzasadnieniu uchwały. 

                                                                       § 2 

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

                                                                       § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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                                                             Uzasadnienie 
                   do Uchwały Nr XXIX/762/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
                                                       z dnia 27 marca 2017 r. 
 
w sprawie:  skargi dotyczącej  niezamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu        
                  Marszałkowskiego Województwa  Wielkopolskiego w Poznaniu oświadczenia  
                  majątkowego Pana Andrzeja Jabłońskiego - dyrektora instytucji kultury   
                  Parowozownia Wolsztyn oraz braku nadzoru nad instytucją kultury     
                  Parowozownia Wolsztyn.  
 
          Pismem z dnia 09.02.2017 r. (KN-XI.1411.12.2017.1) Wojewoda Wielkopolski 
przekazał Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego do rozpatrzenia skargę z dnia 
03.02.2017 r. Pana Józefa K., w której zainteresowany podniósł kwestię braku nadzoru nad 
instytucją kultury Parowozownia Wolsztyn, w związku z niezamieszczeniem w BIP Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oświadczenia majątkowego 
Pana Andrzeja Jabłońskiego, dyrektora instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn. 

        Na podstawie analizy akt sprawy ustalono, że Pan Andrzej Jabłoński złożył wymagane 
oświadczenie majątkowe w dniu 06.02.2017 r. tj. z uchybieniem 30-dniowego terminu od 
dnia powołania w dniu 18.08.2016 r. 

       Informacja o złożeniu wyżej wymienionego oświadczenia, wprowadzona została do 
podstrony BIP Urzędu Marszałkowskiego w dniu 27.02.2017 r. 

      Wobec Pana  Andrzeja Jabłońskiego nie zastosowano środków  określonych w art. 27f. 
ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (Dz. U. z 
2016, poz. 486 ze zm.), tj. utraty wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być 
złożone oświadczenie do dnia jego złożenia albo odwołania ze stanowiska, bowiem można je 
stosować w stosunku do osób, które nie złożyły oświadczenia pomimo  wcześniejszego 
wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu, zgodnie z art. 27c. ust.5a., co nie miało 
miejsca.  

       W związku ze stwierdzeniem uchybień w zakresie sprawowania nadzoru nad 
prowadzeniem spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi osób zobowiązanych do 
ich składania, przynależnego do zakresu działania Biura Ochrony Informacji Niejawnych i 
Zarządzania Kryzysowego, wydane zostanie zalecenie bezwzględnego przestrzegania 
procedur i terminów wynikających z wyżej cyt. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie województwa.  
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