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Poznań,   26 września 2022 r. 

 

 
 
 
 
 
Pan 
Marek Woźniak 
Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego 
 
 

INTERPELACJA 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 
na mocy art. 23 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2022 
r., poz. 547) składam interpelację w sprawie udziału radnych w Forum Ekonomicznym                            
w Karpaczu. 

W dniu 5 września br. radni Województwa Wielkopolskiego otrzymali pocztą mailową 

wiadomość, o możliwości wzięcia udziału w XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu 6-8 września 

2022 r. Tak późna informacja spowodowała, że wielu radnych, nie miało możliwości 

zaplanowania i wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 

W związku z powyższym prosimy o udzielenie wyjaśnienia przyczyn tak późnego 

poinformowania radnych WW o możliwości wzięcia udziału w XXXI Forum Ekonomicznym                              

w Karpaczu. Podkreślamy, iż informację o możliwości wzięcia udziału  w powyższym wydarzeniu 

otrzymaliśmy mailem na dzień przed rozpoczęciem Forum w późnych  godzinach 

popołudniowych. 

Koncepcję udziału rannych Województwa Wielkopolskiego  w ww. wydarzeniu oceniamy 

jako słuszną, aczkolwiek zdecydowanie spóźnioną. 

Uprzejmie prosimy o listę uczestników zaproszonych do udziału w kongresie, o udzielnie 

informacji o tym,  kto reprezentował Województwo Wielkopolskie na przedmiotowym evencie 

biznesowym oraz o kosztach tego uczestnictwa  (noclegi, diety, koszty wyżywienia). Prosimy także 

o informację w jakich panelach i w jakim charakterze uczestniczyli poszczególni członkowie 

delegacji, ale przede wszystkim o to, jakie korzyści dla Województwa Wielkopolskiego wyniknęły 

z udziału delegacji w XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu. 
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Wnioskujemy o angażowanie radnych Województwa Wielkopolskiego do 

reprezentowania  Województwa Wielkopolskiego  w dalszych edycjach Forum Ekonomicznego w 

Karpaczu. Naszym zdaniem, proces ustalania składu delegacji Województwa Wielkopolskiego na 

tego typu wydarzenia powinien odbywać się odpowiednio wcześniej, aby potencjalnym 

uczestnikom umożliwić pogodzenie wyjazdu z innymi obowiązkami. 

 

Z poważaniem 
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