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Interwencja poselska

w sprawie odwołania Wojewody Dolnośląskiego

Na podstawie art. 19 pkt 1 i 20 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu

posła i senatora (Dz.U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późn. zm.), niniejszym zwracam się z interwencją

poselską w sprawie odwołania Wojewody Dolnośląskiego.

W następstwie doniesień medialnych dotyczących działań Wojewody Dolnośląskiego Jarosława

Obremskiego wnoszę o:

1. Natychmiastowe odwołanie Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego z pełnionej

funkcji.
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UZASADNIENIE

Od końca lipca 2022 roku mamy do czynienia z informacjami o zatruciu wód rzeki Odry. W

związku z zaistniałą sytuacją 3 sierpnia 2022 roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska zlecił

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska objęcie sprawy szczególnym nadzorem i

działaniami. Jednocześnie zwrócił się do Wojewody Dolnośląskiego z prośbą o podjęcie

współpracy z innymi właściwymi organami. Ponadto obowiązek wojewody informowania

obywateli województwa oraz odpowiednich organów państwa, w tym Rządowego Centrum

Bezpieczeństwa oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wynika z ustawy o zarządzaniu

kryzysowym oraz Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

Pomimo tych obowiązków oraz informacji od GIOŚ do dnia 10 sierpnia Wojewoda

Dolnośląski nie informował mieszkańców terenów nadodrzańskich, nie wnioskował o rozesłanie

Alertu RCB ani nie zwołał posiedzenia sztabu kryzysowego. W sytuacji zagrożenia katastrofą

ekologiczną na drugiej najdłuższej rzece w kraju, która jednocześnie jest rzeką graniczną

zdecydowane działania są nie tylko obowiązkiem urzędnika państwowego ale przede wszystkim

mogą przyczynić się do ograniczenia skali tej katastrofy. Zaniedbania Wojewody Dolnośląskiego w

tej sprawie narażały ekosystem oraz zdrowie obywateli i obywatelek.

Odpowiedź na interwencję

Odpowiedź na niniejsze pismo proszę o dostarczenie na wskazany adres e-mail:

Agnieszka.Dziemianowicz-Bak@sejm.pl - jak bowiem wskazano w piśmiennictwie: "jeśli chodzi

o sposób udostępnienia informacji i materiałów, to [...] nie został on określony.

Trzeba więc przyjąć, że wybór takiego sposobu należy do parlamentarzysty ubiegającego się

o realizację swojego ustawowego uprawnienia. W przypadku informacji może on żądać

jej w dowolnej formie, tak ustnej, jak i pisemnej, elektronicznej, fonicznej czy też każdej innej,

a podmiot zobowiązany powinien mu jej udzielić" (tak P. J. Uziębło [w:] K. Grajewski, J. Stelina,

P. J. Uziębło, Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Warszawa 2014,

art. 20, dost. Lex.).
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Jeżeli zaś chodzi o termin udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe pismo, wyjaśniam,

że według przywołanego wyżej komentarza do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora:

“przepisy ustawy nie wskazują terminu, w jakim informacje i materiały powinny być udostępnione

posłowi lub senatorowi. Dlatego też powinno to mieć miejsce bez zbędnej zwłoki,

a więc w najszybszym czasie, w jakim jest możliwe przygotowanie informacji lub materiałów

i ich dostarczenie parlamentarzyście.”

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak we wstępie.

Łączę wyrazy szacunku,

dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Posłanka na Sejm RP
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