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Sejmik Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
Skarga na Zarząd Województwa Wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem działalności Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego z PSL
Na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, w kontekście wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzającego
nieważność decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2017 roku nr 1/BCW-PO RYBY 2017 składamy kolejną skargę na
nieumiejętne wdrażanie programów europejskich, powierzonych do zarządzania Krzysztofowi Grabowskiemu z PSL na terenie Wielkopolski. Obok
zajmowania się przez urzędników sprawami, co do których nie posiadali uprawnień (por. wyrok sądu) podkreślić należy również blokowanie dostępu do
informacji publicznej uniemożliwiającą skuteczna obronę przed nadużywaniem władzy przez urzędników, w sposób nadto dla nas widoczny
zmierzających do zniszczenia organizacji obywatelskiej. W ramach również tej sprawy, po 3 latach naszego funkcjonowania na terenie Wielkopolski
Urzędnicy Marszałkowscy powzięli „nagle” wątpliwość co do prawnych przesłanek zmiany naszej siedziby. Zamiast przeglądu dokumentów którymi
dysponuje Urząd Marszałkowski, czy też prostego telefonu, zawiadomiono prokuraturę, doszło do wielogodzinnych przesłuchań ponad setki osób.
Sprawa po batalii sądowej została umorzona, urząd walczył do końca, straconego czasu i naszych strat moralnych nie jesteśmy w stanie wycenić, straty
skarbu państwa szacujemy na około 20 tysięcy złotych. W chwili również staramy się oszacować straty społeczne ponieważ przez kilkanaście miesięcy
byliśmy wpisani do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z
udziałem środków europejskich co uniemożliwiło nam ubieganie się o wielomilionowe wsparcie w wielu konkursach. Dopiero po 8 prośbie i niemal 3
miesiącach otrzymaliśmy informację, że zostaliśmy z w/w rejestru wykreśleni i odzyskaliśmy pełnię praw.
To tylko wybrane obszary, niemniej na ich podstawie wnosimy o rozpatrzenie skargi, odwołanie Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego z
PSL z pełnionej funkcji, zorganizowanie rozmów z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w celu zażegania sporu dotyczącego bezprawnego
pozbawienia nas 16 milionów złotych w ramach konkursu organizowanego również przez wspomnianego Wicemarszałka w Programie
Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 (sprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym).
Łączymy wyrazy szacunku
(-) Bernard Dorożała
(-) Kamil Sieratowski
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