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Interpelacja

na podstawie§,,41Regulaminu.SejmikuWojewództwaWielkopolskiegO

zdnia 29 grudnia 2003 r.

w związku z § 25 Statutu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2003 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. z
2003 r., Nr 216, poz. 4708 ze zm.) składam na ręce Pana Przewodniczącego interpelację skierowaną do
Marszałka WOjewództwa Wielkopolskiego.
W dniach od 19 grudnia do 27 grudnia otrzymałem trzy kartki świąteczne od członków Zarządu
Województwa

Wielkopolskiego. Pierwsza podpisana przez Marszałka Marka Woźniaka została mi

wręczona osobiście przez pracownika administracji Urzędu Marszałkowskiego w trakcie mojej obecności
na Komisji Budżetowej w dniu 19 grudnia. Dwie pozostałe od Pani Marzeny Wodzińskiej oraz Pana
LeszkaWojtasiaka zostały przesłane pocztą. Otrzymałem je odpowiednio 23 grudnia oraz 27 grudnia.
Zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 1998 r., Nr
91, poz. 576 ze zm.) zarząd województwa jest organem kolegialnym. Potwierdza to wprost § 61 Statutu
Województwa. Zgodnie z art. 43 wspomnianej ustawy Marszałek "reprezentuje województwo

na

zewnątrz.". Konkretyzuje i uzupełnia to § 71 ust. 1 pkt 3 Statutu, który stanowi, że do zadań Marszałka
jako Przewodniczącego Zarządu należy "reprezentowanie Zarządu na zewnątrz oraz wobec Sejmiku,
komisji, radnych i klubów".
1. Czy wysyłanie świątecznych kartek pocztowych na urzędowych kartkach i w urzędowych
kopertach to działanie urzędowe Zarządu Województwa~ ~. prywatne członków Zarządu?
Czy koszty ponosił Urząd Marszałkowski, czy finanSowanie zostało zapewnione ze środków
prywatnych członków Zarządu Województwa?
2. Jeśli korespondencja świąteczna finansowana była ze środków publicznych, należy wyjaśnić,
na jakiej podstawie prawnej poszczególni członkowie Zarządu wysyłają kartki świąteczne
z życzeniami?
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3.

Dlaczego kartki pocztowe

z życzeniami

całego Zarządu bądź własnym

nie są wysyłane tylko przez Marszałka,

jako jego reprezentanta,

przez Zarząd Członka, a robią to równocześnie

4.

względnie

w imieniu

przez upoważnionego

poszczególni członkowie Zarządu?

Ile typów kartek świątecznych zamóWił Urząd Marszałkowski?

oraz ile sztuk w każdym z tych

typów?

zostało zamówionym?

5.

Ile kopert świątecznych

6.

Ile kartek zostało wypisanych, a ile nadanych przez poszczególnych członków Zarządu?

7.

Dlaczego
pocztowo?

jedne

kartki

mogły

być przekazywana

osobiście

radnym,

a inne

wysyłane

Czy nie świadczy to o rozrzutnośct członków Zarządu?

8. Jak zwyczaj wysyłania kartek świątecznych osobno przez członków Zarządu WOjewództwa
ma się do deklarowanej

9. Jeśli Zarząd reprezentuje
z własnej
kosztó.wich

przez Zarząd polityki oszczędności?
Marszałek, to czy inni członkowie

kieszeni kosztów druku, kartek, kopert,

Zarządu nie powinni finansować

innej tego rodzaju korespondencji

oraz

nadania pocztą?

~~~~~~,
,;,JTo~"ł.( '.lc>dI'c.ew~
L·

Y-.~U":1.c~c~"\o
'1>

o,!

2

P·'''·I~;·;!''

(';";.] 1.\ '''',-;, .•..~.
._:,
-e

'+.,.. ~." ;."

! ",,~ I
l
"
l. ••.•_._.~

I

" "
"atmo~lery
..•. wokół wi<;ilijnego
sto/u,
Prawdziwie swiqtecznej
,
radolei ze spotkania z Bliskimi,
a także optymizmu
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2015 roku

życzy
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