
 

Uchwała Nr XXXIII/855/17 
 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

 

z dnia 24 lipca 2017 r. 
 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 
 
zakresie braku rozpatrzenia skargi Pana J    K    na dyrektora Instytucji Kultury 

„Parowozownia Wolsztyn”. 

 
 

Na podstawie art. 229 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 
§ 1. 

 
Skargę Pana J K na działalność Zarządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie braku 
 
rozpatrzenia jego skargi z dnia 7 kwietnia 2017 r. na dyrektora Instytucji Kultury „Parowozownia 

Wolsztyn” uznaje si ę za bezzasadną. 

 
§ 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 do Uchwały Nr XXXIII/855/17 
 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
 

z dnia 24 lipca 2017 r. 
 

 

W dniu 24 maja 2017 r. do Kancelarii Sejmiku Województwa  Wielkopolskiego  wpłynęła 
 
skarga Pana J    K        na działalność Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w której skarżący 
 

podniósł zarzut braku rozpatrzenia jego skargi z dnia 7 kwietnia 2017 r. na dyrektora Instytucji 

Kultury „Parowozownia Wolsztyn”, a tak że braku poinformowania go o przedłużeniu terminu jej 

załatwienia. 
 

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j.: z. U. z 2016 poz. 486) kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych jest zadaniem zarządu województwa. Tym samym powyższą skargę należy 

uznać za skargę na nienależyte wykonywanie zadań w ww. zakresie przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. 

 
W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż skarga Pana J K jest bezzasadna 

 
z następujących względów: 
 

Skarga Pana J K z dnia 7 kwietnia 2017 r. została doręczona Zarządowi 
 
Województwa Wielkopolskiego przez Wojewodę Wielkopolskiego (pismo znak: KN-

XI.1411.29.2017.1) w dniu 12 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozpatrzył 

ww. skargę w dniu 9 maja 2017 r., podejmując Uchwałę Nr 3622/2017 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J K z dnia 7 kwietnia 2017 r. na 

działalność dyrektora instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn Pana Andrzeja Jabłońskiego 

dotyczącej niedopełnienia obowiązków służbowych wynikających z §7 ust. 2 pkt 5 Statutu instytucji 

kultury Parowozownia Wolsztyn nadanego Uchwałą Nr XX/544/2016 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. W treści niniejszej uchwały powierzył poinformowanie 

skarżącego o sposobie załatwienia skargi Dyrektorowi Departamentu Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

Tym samym Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmując ww. uchwałę w dniu 9 maja 
 
2017 r., zachował miesięczny termin rozpatrzenia skargi Pana J K z dnia 7 kwietnia 2017 r., 
 
określony w art. 237 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 

Sejmik uznając skargę Pana J      K        z dnia 7 kwietnia 2017 r. za bezzasadną, wziął pod 
 

uwagę stan faktyczny i prawny. Mając na względzie powyższe ustalenia Sejmik stwierdził, iż Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego bez zaniedba ń wykonywał powierzone mu zadania, realizował swoje 

uprawnienia zgodnie z prawem oraz dołożył wszelkich starań w celu wyjaśnienia stawianych przez 

skarżącego zarzutów. 
 

Wobec powyższego postanawia się jak w treści § 1 uchwały. 


