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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Goleszów1 

 

Sylwia Cieślar, Wójt Gminy2 od 19 listopada 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Krzysztof 
Glajcar, Wójt Gminy od 13 grudnia 2010 r. do 19 listopada 2018 r. 

(akta kontroli str. 3-7) 

Działania podejmowane w celu realizacji wniosków pokontrolnych NIK z kontroli 
P/17/049 „Lokalne formy ochrony przyrody”. 
Rzetelność informacji przesłanych do NIK o sposobie wykonania wniosków 
pokontrolnych. 
 

Lata 2017-2018. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

Aleksander Małysz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LKA/373/2018 z 18 grudnia 2018 r.  

 (akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: „Urząd”. 
2 Dalej: „Wójt”. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie przez Gminę wniosków 
z kontroli P/17/049 „Lokalne formy ochrony przyrody”.  
 

Działania podjęte przez Urząd pozwoliły na prawidłową realizację wniosków 
sformułowanych przez NIK w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 października 
2017 r. Informacje w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych, zawarte w piśmie 
do NIK z dnia 16 listopada 2017 r., były zgodne ze stanem faktycznym. 

(akta kontroli str. 24-25) 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach w 2017 r. przeprowadziła 
w Urzędzie kontrolę nr P/17/049 – „Lokalne formy ochrony przyrody". W związku  
z nieprawidłowościami stwierdzonymi w działalności Urzędu, w wystąpieniu 
pokontrolnym z dnia 20 października 2017 r. (LKA-4101-05-16/2013/P/13/145) 
sformułowano cztery wnioski dotyczące: 

1) podjęcia działań zmierzających do określenia w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego szczegółowych zasad ochrony 
lokalnych form ochrony przyrody; 

2) oznaczenia w wymagany sposób pomników przyrody zlokalizowanych  
na terenie Gminy; 

3) skorygowania błędnych danych dotyczących lokalnych form ochrony 
przyrody podanych w sprawozdaniach SG-01; 

4) wykonania działań pielęgnacyjnych wobec dwóch jesionów wyniosłych, 
stanowiących pomniki przyrody, wskazanych w opinii dendrologicznej z dnia 
30 kwietnia 2015 r. 

 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Wójt Gminy pismem z dnia 16 listopada 
2017 r. poinformował NIK o działaniach podjętych w celu wykonania wniosków 
pokontrolnych. 

(akta kontroli str. 8-25) 

 

Realizacja wniosków pokontrolnych NIK  
1. Działania zmierzające do określenia w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego szczegółowych zasad ochrony lokalnych form ochrony przyrody. 

W sprawie działań podjętych w celu realizacji wniosku nr 1 Wójt poinformował  
NIK, że: w dniu 30 września 2015 r. Rada Gminy uchwaliła Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym uwzględniono zasady 
ochrony lokalnych form przyrody. Kolejnym etapem jest sukcesywne opracowywanie 
nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których (…) 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
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zostaną określone ww. zasady ochrony przyrody. Proces sporządzania planów musi 
zostać rozłożony w czasie, ponieważ warunki finansowe i organizacyjne Gminy nie 
pozwalają na jednoczesne ich opracowanie. 

 (akta kontroli str. 24) 

W dniu 27 czerwca 2018 r. Rada Gminy, na wniosek Wójta podjęła uchwałę  
w sprawie miejscowego planu przestrzennego terenu Leszna Górna III, w którym 
określono granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie  
w zakresie lokalnych form ochrony przyrody, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym6.  
Według wyjaśnień Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska prowadzone są prace nad projektami trzech kolejnych miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego7, obejmujących obszary na których 
zlokalizowane są lokalne formy ochrony przyrody, a termin zakończenia prac nad 
projektami dwóch pierwszych mpzp, przewidywany jest na listopad-grudzień 2019 r. 

(akta kontroli str. 26-54) 

2. Oznaczenie w wymagany sposób pomników przyrody zlokalizowanych na terenie 
Gminy. 

O wykonaniu wniosku Wójt poinformował NIK pismem z dnia 16 listopada 2017 r. 
Według zawartej w ww. piśmie informacji, pomniki przyrody zlokalizowane  
na terenie Gminy zostały oznakowane w wymagany przepisami sposób. 

(akta kontroli str. 24-25) 

W dniu 10 listopada 2018 r. Urząd zakupił 15 tablic informacyjnych, służących  
do oznaczenia pomników przyrody. W wyniku przeprowadzonych w trakcie 
niniejszej kontroli oględzin trzech pomników przyrody8 stwierdzono, że objęte 
oględzinami pomniki przyrody oznaczono w sposób wymagany przez art. 115 ust. 1 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody9, tj. tablicami informującymi  
o nazwie formy ochrony przyrody, zgodnymi z wymaganym wzorem, określonym 
w załącznikach 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 
2004 r. w sprawie wzorów tablic10. 

 (akta kontroli str. 55-78) 

3. Skorygowanie błędnych danych dotyczących lokalnych form ochrony przyrody 
podanych w sprawozdaniach SG-01. 

Z informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych z dnia 16 listopada 
2017 r. wynika, że Urząd wystąpił do Urzędu Statystycznego z wnioskiem  
o skorygowanie w sprawozdaniu SG-01 za 2016 r. błędnie podanych danych 
statystycznych, dotyczących występowania lokalnych form ochrony przyrody  
na terenie Gminy. 

(akta kontroli str. 16, 25) 

W toku niniejszej kontroli stwierdzono, że w dniu 4 października 2017 r. Urząd 
przekazał do GUS poprawione sprawozdanie statystyczne SG-01 za 2016  r., 
natomiast w dniu 21 lutego 2018 r. przekazano do GUS sprawozdanie SG-01  
za 2017  r. W powyższych sprawozdaniach zgodnie ze stanem faktycznym 

                                                      
6 Dz. U z 2018 r. poz. 1945. 
7 Dalej: „mpzp”. 
8 Tj. Grupa jednogatunkowa 2 drzew – jesion wyniosły” w Goleszowie, „Modrzew europejski” w Godziszowie  
oraz „Cis pospolity” w Goleszowie. 
9 Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm. 
10 Dz. U. Nr 268 poz. 2665. 
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wykazano stanowisko dokumentacyjne „Jasieniowa” oraz „9 pojedynczych drzew”  
i „2 grupy drzew”, stanowiących pomniki przyrody.  

(akta kontroli str. 79-88) 

4. Wykonanie działań pielęgnacyjnych wobec dwóch jesionów wyniosłych, 
stanowiących pomniki przyrody, wskazanych w opinii dendrologicznej z dnia  
30 kwietnia 2015 r. 

Pismem z dnia 16 listopada 2017 r. Wójt poinformował NIK, że Gmina zawarła 
umowę na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych jesionów wyniosłych, określonych 
w opinii dendrologicznej z dnia 30 kwietnia 2015 r., a zabiegi te miały być 
przeprowadzone do dnia 15 grudnia 2017 r. 

(akta kontroli str. 25) 

Umowa na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych będących przedmiotem wniosku, 
została zawarta w dniu 14 listopada 2017 r. Według protokołu odbioru z dnia  
22 listopada 2017 r. powyższe prace zostały wykonane. W trakcie oględzin 
przeprowadzonych w toku niniejszej kontroli stwierdzono wykonanie zabiegów 
pielęgnacyjnych pomnika przyrody11 „Grupa jednogatunkowa 2 drzew – jesion 
wyniosły” w Goleszowie. 

 (akta kontroli str. 74-78, 89-121) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.  

 

Katowice, 23 stycznia 2019 r. 

 

 

Kontroler nadzorujący 

Bogusław Gębica 

Doradca ekonomiczny 

 

........................................................ 
 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 

 

 

                                                      
11 Ustanowionego rozporządzeniem Nr 18/2004 Wojewody Śląskiego z dnia 26 marca 2004 r. 
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