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                                                          Uchwała Nr XLIV/1012/18                                      

                                               Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

                                                             z dnia 26 marca 2018 r. 

 

w sprawie skargi na brak nadzoru ze strony Zarządu Województwa Wielkopolskiego nad 

instytucją kultury Parowozownia Wolsztyn w zakresie udostępnienia informacji w trybie 

przepisów o dostępie do informacji publicznej.   

 

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

administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze  zm.) Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala,  co następuje: 

                                           

                                                                       § 1 

Nie uwzględnia się skargi Pana                  w sprawie braku nadzoru ze strony Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego nad instytucją kultury Parowozownia Wolsztyn z przyczyn 

określonych szczegółowo w uzasadnieniu uchwały. 

                                                                       § 2 

Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi 

powierza się Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

                                                                       § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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                                                             Uzasadnienie 

                   do Uchwały Nr XLIV /1012/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

                                                       z dnia 26 marca 2018 r. 

 

w sprawie skargi na brak nadzoru ze strony Zarządu Województwa Wielkopolskiego nad 

instytucją kultury Parowozownia Wolsztyn w zakresie udostępnienia informacji w trybie 

przepisów o dostępie do informacji publicznej.   

 

W skardze z dnia 19 stycznia 2018 r. Pan             zarzucił  brak nadzoru ze strony Zarządu 

Województwa nad instytucją kultury Parowozownia Wolsztyn uzasadniając to nie udzieleniem 

odpowiedzi przez dyrektora Parowozowni Wolsztyn na jego wniosek z dnia 21 grudnia 2017 r. 

dotyczący nie udzielenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Parowozowni 

Wolsztyn za I półrocze 2017 roku. 

        Z akt sprawy wynika, że skarżący w dniu 21 grudnia 2017 r. za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (e-mail) przesłał do Parowozowni Wolsztyn wniosek o udzielenie 

informacji publicznej, którą to informacją miała być cyt.: „Informacja o przebiegu wykonania 

planu finansowego z I półrocze 2017 r.” 

      W dniu w dniu 2 lutego 2018 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wystąpił 

do Parowozowni Wolsztyn o wyjaśnienie przyczyn nie udzielenia odpowiedzi skarżącemu na 

jego wniosek z 21 grudnia 2017 r. oraz na skargę z dnia 19 stycznia 2018 r. 

       Parowozownia Wolsztyn odpowiadając na powyższe wystąpienie przysłała w dniu 15 

lutego 2018 r. kopie dokumentów potwierdzających przekazanie skargi Pana                        z 

dnia 19 stycznia 2018 r. wraz ze swoim stanowiskiem do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu.  

       Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Parowozownia 

Wolsztyn za I półrocze 2017 r. z datą 14 lipca 2017 r. była umieszczona na powszechnie 

dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Parowozowni Wolsztyn i jej zakres 

przedmiotowy w pełni odpowiadał żądaniu skarżącego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) 

informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest 

udostępniana na wniosek. Ponieważ żądana przez skarżącego informacja była dostępna na  

stronach  Biuletynu Informacji Publicznej, stąd Parowozownia Wolsztyn nie była zobowiązana 

do jej udostępniania w trybie składania wniosku.  

      Z powyższych powodów, skarga Pana                       z dnia 19 stycznia 2018 r. jest bezzasadna. 

     Niniejsza Uchwała stanowi określone w art. 238 § 1 kpa, zawiadomienie Pana                        o 

sposobie załatwienia wniesionej skargi.    

   

 

 


