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  RADNY 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

            ADAM BOGRYCEWICZ 
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Szanowny Pan 

Marek Woźniak 

Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego 

 

 

 

ZAPYTANIE 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

na mocy art. 23 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) składam zapytanie w sprawie działalności Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego i pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w dniach 03-05.04.2021r. 

 

Od kilkunastu miesięcy świat, w tym Polska, zmaga się z walką z pandemią      

COVID-19. Najważniejszą sprawą jest troska o ludzkie życie i zdrowie. Państwo polskie 

rzuciło wszystkie siły i środki na front walki z pandemią. Ważne jest, aby działanie było 

wspólne, rządu oraz samorządów wszystkich szczebli. Z uznaniem obserwuję heroiczne 

wysiłki Wojewody Wielkopolskiego, najpierw pana Łukasza Mikołajczyka, obecnie pana 

Michała Zielińskiego, współpracowników i służb podległych Wojewodzie Wielkopolskiemu, 

personelu medycznego i innych osób, którzy z poświęceniem, nie bacząc na wszystko inne 

jak np. okres świąteczny, z pełnym zaangażowaniem walczą o zdrowie i życie Wielkopolan. 

W związku z publikacjami medialnymi proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 

1. Czy, i jakie zadania służbowe podejmowała członek Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, pani Paulina Stochniałek (nadzorująca m.in. podmioty lecznicze, 

w tym szpitale wojewódzkie, podległe Samorządowi Województwa 

Wielkopolskiego) w dniach  sobota, niedziela, poniedziałek 03-05.04.2021r.?  
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2. Ile wydała w tym czasie decyzji administracyjnych i podpisała pism służbowych- 

także elektronicznie?  

3. Proszę o udostępnienie kopii tych dokumentów. 

4. Jakie zadania służbowe w tych dniach podejmowali inni członkowie Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego oraz inne osoby zatrudnione w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego? Proszę przedstawić imienne zestawienie pracowników 

pracujących w okresie świątecznym wraz z funkcją, opisem podejmowanych czynności,         

i wynikami pracy w tych dniach. Oczekiwane informacje dotyczą całego obszaru działalności, 

tak z zakresu ochrony zdrowia, jak i innych działań służbowych.  

 

Z poważaniem, 

Adam Bogrycewicz 
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