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Szanowny Pan 

Marek Woźniak 

Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego 

 

 

 

INTERPELACJA 

 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

Na podstawie art. 23 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r.    

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.2094) składam interpelację w sprawie zapewnienia mieszkańcom 

dostępu do aktualnych informacji publicznych na stronach Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi szereg spraw ważnych dla 

mieszkańców województwa. Do spraw o szczególnym znaczeniu należą procesy legislacyjne 

aktów prawa miejscowego. 

Aktualnie toczy się publiczna debata dotycząca projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Noteci. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego dnia 15 grudnia 2022 r. podjął uchwałę         

Nr 5978/2022 w sprawie przyjęcia, skierowania do uzgodnień oraz przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Parku 

Krajobrazowego Dolina Noteci. 

Niespełna miesiąc później Zarząd Województwa Wielkopolskiego dnia 12 stycznia 

2023 r. podjął uchwałę Nr 6069/2023 w sprawie przyjęcia, skierowania do uzgodnień oraz 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego        

w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Noteci, uchylając jednocześnie uchwałę                 

nr 5978/2022. 
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Według stanu na dzień 16 stycznia 2023 r., na stronie BIP Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego brak jest informacji o uchwałach podjętych przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego w roku 2023 r. 

Skutkiem tego jest pozbawienie osób zainteresowanych dostępu do informacji              

o przebiegu procesu legislacyjnego. Brak dostępu do bieżących informacji, nie służy 

budowania zaufania do organu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Nie zapewnia też 

w pełni jawności i transparentności procesu stanowienia prawa powszechnie obowiązującego. 

Szczególnie w przypadku, gdy projektowany akt prawa zawiera ograniczenia              

w wykonywaniu prawa własności, konieczne jest zapewnienie zainteresowanym 

niezwłocznego i pełnego dostępu do informacji o pracach Zarządu Województwa w tym 

zakresie. 

Stanowczo popieram jawność i transparentność procesu stanowienia prawa. Proszę      

o podjęcie analizy i niezwłoczne uzupełnienie informacji w BIP Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego, zwłaszcza o uchwałach podjętych przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego w roku 2023 r., tak aby zapewnić zainteresowanym Mieszkańcom pełną 

wiedzę o działalności władz województwa.  

 

               Z poważaniem 

Adam Bogrycewicz 

 

 

 

 

 

 


		Patryk Szczechowiak
	2023-01-19T12:03:10+0100
	UMWW
	ERADNI20
	Podpis w systemie eRadni20 przezPatryk Szczechowiak




