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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

 
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, zwanej dalej 

„ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku skontrolowała w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Podlaskiego („Urzędzie”) realizację ustawowych zadań w zakresie zarządzania parkami krajobrazowymi 

w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 30 listopada 2011 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym 20 grudnia 2011 r., 

NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację zadań w zakresie zarządzania2 parkami 

krajobrazowymi na terenie województwa podlaskiego. 

1. W Urzędzie prawidłowo zorganizowano i realizowano zadania związane z zarządzaniem funkcjonującymi 

na terenie województwa podlaskiego trzema parkami krajobrazowymi3, tj.: Parkiem Krajobrazowym Puszczy 

Knyszyńskiej, ŁomŜyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi i Suwalskim Parkiem Krajobrazowym: 

− zapewniono formalno-prawne podstawy działania parków po przejęciu ich zarządzania4 przez 

samorządy województw, w tym: 

                                                           
1   Dz. U. z  2007 r. Nr  231, poz. 1701 ze zm.   
2  w rozumieniu art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku 

ze zmianami organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 826) 
3   parki te zostały utworzone w latach 1976-1994 i zajmowały powierzchnię 88,1 tys. ha³, a kolejne 73,2 tys. ha znajdowało się w otulinach 

parków 
4  ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji 

publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 ze zm.) 
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• przygotowano projekty statutów parków, które zostały nadane uchwałami Sejmiku Województwa 

(stosownie do art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody5), zaś uchwałami 

Zarządu Województwa uzgodniono regulaminy organizacyjne parków, 

• stosownie do przepisów art. 99 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, uchwałami Zarządu Województwa 

powołano Rady Parków, które - zgodnie z tymi przepisami - wyłoniono spośród działających na rzecz 

ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli 

właściwych miejscowo jednostek samorządu gminnego i Samorządu Województwa Podlaskiego, 

• Zarząd Województwa aprobował roczne plany pracy parków, sporządzone z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w planach ochrony; 

− prowadzenie spraw oraz wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad organizacją 

i funkcjonowaniem parków, przypisano - odpowiednio - pracownikowi i kierownikowi Referatu Ochrony 

Środowiska w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska; 

− sprawowano nadzór nad działalnością merytoryczną parków, który poza przyjęciem planów pracy 

i bieŜącą współpracą, był realizowany w formie: 

• kontroli realizacji rocznych planów pracy poszczególnych parków, przeprowadzonych dwukrotnie 

w kaŜdym z nich i potwierdzających prawidłowość działań parków, 

• corocznego akceptowania, w drodze uchwał Zarządu Województwa, sprawozdań z realizacji tych 

planów, 

co zapewniło Urzędowi wiedzę o realizacji ustawowych zadań parków krajobrazowych (określonych 

w art. 107 ustawy o ochronie przyrody), w tym o działaniach podejmowanych w zakresie ochrony ich 

walorów i respektowania wprowadzonych na ich terenie zakazów; 

− wszystkie trzy parki posiadały aktualne - wymagane przepisami art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie 

przyrody - plany ochrony, zawierające elementy określone w art. 20 ust. 4 tej ustawy (albo 

w obowiązującym - w dacie ustanowienia dwóch trzech planów - art. 13b ust. 1 i 3 ustawy o ochronie 

przyrody z dnia 16 października 1991 r.6), w tym plan ochrony ŁomŜyńskiego Parku Krajobrazowego 

Doliny Narwi został ustanowiony juŜ przez Sejmik Województwa Podlaskiego7 i uwzględniał zadania 

ochronne dla obszarów Natura 2000. Wszystkie trzy parki krajobrazowe funkcjonowały na obszarach 

Natura 2000;  

− dopełniono ustawowych wymogów w zakresie uzgodnienia - z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska - projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie ustanowienia nowego planu ochrony 

ŁomŜyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi oraz uzyskania opinii Regionalnej Rady Ochrony 

Przyrody w sprawie kandydata na stanowisko dyrektora tego Parku. Parki współpracowały z Regionalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska („RDOŚ”) przy uzgadniania lokalizacji i warunków realizacji inwestycji 

                                                           
5  Dz. U. z  2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm., dalej zwanej „ustawą o ochronie przyrody” 
6  Dz. U. z  2001 r. Nr  99, poz. 1079 ze zm. (ustawa obowiązywała do 30 kwietnia 2004 r.) 
7  uchwała nr III/20/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 10 stycznia 2011 r. 
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planowanych na ich obszarach oraz - Suwalski Park Krajobrazowy - przy opracowywaniu projektów 

planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Natomiast Park Krajobrazowy Puszczy 

Knyszyńskiej zawarł z RDOŚ porozumienie o współpracy w zakresie prowadzenia wspólnej działalności 

na rzecz ochrony przyrody, środowiska i walorów krajobrazowych oraz działalności edukacyjno-

informacyjnej na obszarze tego Parku i jego otuliny; 

− o sytuacji zastanej w parkach krajobrazowych oraz problemach z tym związanych 

(m.in. o niewystarczających środkach z budŜetu państwa i brakach kadrowych) po przejęciu przez 

samorząd województwa zadań organu zarządzającego tymi parkami, Urząd informował m.in. Sejmik 

Województwa Podlaskiego, Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP, 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Wojewodę Podlaskiego. 

2. W okresie objętym kontrolą Samorząd Województwa Podlaskiego zapewnił znaczące dofinansowanie 

działalności parków krajobrazowych z budŜetu województwa i podejmował działania w celu pozyskania 

środków na ten cel z budŜetu państwa. Od 1 sierpnia 2009 r. (od przejęcia zarządzania parkami) 

do 30 września 2011 r. wydatki trzech parków zamknęły się kwotą 2.372,8 tys. zł, z tego: 

− 319 tys. zł wydatków bieŜących w 2009 roku sfinansowano kwotą 305,6 tys. zł dotacji celowej8 

z budŜetu państwa i 13,4 tys. zł z budŜetu województwa;  

− 1.210,2 tys. zł (w tym 218 tys. zł wydatków inwestycyjnych) w 2010 roku, sfinansowano kwotą 

762 tys. zł z dotacji celowej z budŜetu państwa i 448,2 tys. zł z budŜetu województwa; 

− 843,6 tys. zł (w tym 40,2 tys. zł wydatków inwestycyjnych) w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku9, 

sfinansowano kwotą 587 tys. zł dotacji celowej z budŜetu państwa i 256,6 tys. zł z budŜetu 

województwa10. 

3. Środki z budŜetu województwa ujęte w planach finansowych parków krajobrazowych na lata 200911-2011 

(ogółem 860,1 tys. zł)12 stanowiły 31,9 % ogółu ich wydatków i zostały rozdysponowane na: wydatki 

inwestycyjne - 286,5 tys. zł, wynagrodzenia (bez pochodnych) - 371,3 tys. zł i pozostałe wydatki bieŜące - 

202,3 tys. zł. Środki samorządowe w szczególności umoŜliwiły parkom sfinansowanie zakupu samochodów 

terenowych (do kaŜdego parku) i zwiększenie obsady kadrowej z 19,5 do 25,5 etatów13. 

W Urzędzie właściwie sprawowano nadzór nad wydatkowaniem przez parki krajobrazowe 

przekazanych im środków finansowych, w oparciu o sprawozdania budŜetowe parków oraz przeprowadzone 

- w kaŜdym z nich - kontrole prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i działania kontroli 

                                                           
8   w dziale 925 rozdziale 92502 dotacje celowe na realizację bieŜących zadań własnych samorządu województwa 
9   co stanowiło 72,2 % wydatków zaplanowanych na ten rok w łącznej kwocie 1.168,5 tys. zł 
10 wg stanu na koniec trzeciego kwartału (na 30 listopada 2011 r. zwiększono środki finansowe na wydatki bieŜące: z budŜetu 

województwa o 11,8 tys. zł i z budŜetu państwa o 2,5 tys. zł) 
11  od 1 sierpnia 2009 r., tj. od przejęcia zarządzania parkami krajobrazowymi przez samorząd województwa 
12 parki krajobrazowe z własnej inicjatywy pozyskiwały takŜe środki finansowe z innych źródeł, np. Park Krajobrazowy Puszczy 

Knyszyńskiej uzyskał dofinansowanie (80,0 tys. zł) na zakup samochodu terenowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (pozostałe 24,5 tys. zł zapewnił Samorząd Województwa), zaś przy współpracy wszystkich trzech parków  
i dofinansowaniu z tego Funduszu opublikowano m.in. wydawnictwo o charakterze promocyjno-edukacyjnym pt. „Wędrówki edukacyjne” 

13 na 1 sierpnia 2009 r. (przejęcie przez samorząd województwa) łączna ilość etatów w parkach wyniosła 19,5 i była o 11,5 mniejsza 
od stanu na koniec 2008 roku (łącznie 31 etatów) 
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wewnętrznej (za 2009 rok i I półrocze 2010 roku). Pracownicy Urzędu skontrolowali równieŜ gospodarowanie 

- pozostającymi w trwałym zarządzie parków - zabudowanymi nieruchomościami, w zakresie wymogów 

wynikających z prawa budowlanego. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości, w wystąpieniach 

pokontrolnych sformułowano stosowne wnioski i uzyskano od dyrektorów parków krajobrazowych pisemne 

informacje o usunięciu nieprawidłowości lub o podjętych w tym celu działaniach. 

 

*        *        * 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego 

wystąpienia przysługuje Panu Marszalkowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK 

w Białymstoku umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 

 

p.o. DYREKTORA DELEGATURY 
         NajwyŜszej Izby Kontroli 
                 w Białymstoku 

        Barbara Chilińska 

 


