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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 Kielcach przeprowadziła w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (Urząd) kontrolę w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją 
ustawowych zadań przez parki krajobrazowe, w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 30 grudnia 2011 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu  
3 stycznia 2012 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Marszałkowi 
niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie sprawowanie nadzoru przez Pana Marszałka nad realizacją 
przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadań określonych  
w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody2. 

1.  Na mocy rozporządzeń wojewody świętokrzyskiego z 14 lipca 2005 r. Zespół Świętokrzyskich  
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (ZŚiNPK) zarządzał ośmioma parkami krajobrazowymi,  
tj. Suchedniowsko-Oblęgorskim, Sieradowickim, Cisowsko-Orłowińskim, Jeleniowskim, Chęcińsko-Kieleckim, 
Nadnidziańskim, Kozubowskim oraz Szanieckim, o łącznej powierzchni 119.711 ha. 

W związku z przejęciem zadań i kompetencji, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 23 stycznia  
2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej 
w województwie3, z dniem 1 sierpnia 2009 r. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego utworzył wojewódzką 
samorządową jednostkę organizacyjną pod dotychczasową ww. nazwą, w celu kierowania parkami 
krajobrazowymi. 

Wojewoda świętokrzyski wydał w dniu 29 czerwca 2010 r. decyzję, na mocy której stwierdził nieodpłatne 
nabycie z mocy prawa przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego prawa własności mienia Skarbu 
Państwa, niezbędnego do wykonywania zadań przez ZŚiNPK o łącznej wartości 676,9 tys. zł, ujętego w wykazie 
mienia Skarbu Państwa. 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm. 
3 Dz. U. Nr 92, poz. 753 ze zm. 
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Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. nadano statut ZŚiNPK,  
a uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. powołano Radę oraz z dnia  
8 czerwca 2011 r. – dyrektora ZŚiNPK. 

2. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu uchwalonym przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego w dniu 23 września 2009 r., zadania z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością 
ZŚiNPK powierzono Departamentowi Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska (Departament). Nadzór dotyczył 
spraw budŜetu oraz spraw prawnych i organizacyjnych, związanych z procedurami tworzenia przez Samorząd 
Województwa Świętokrzyskiego aktów prawnych związanych z ochroną przyrody. 

Departament Urzędu uzyskiwał od ZŚiNPK informacje o sposobie wykonywania zadań, określonych  
w ustawie o ochronie przyrody. Źródłem informacji były sprawozdania z rocznej działalności ZŚiNPK składane do 
Departamentu. W okresie objętym kontrolą Departament przeprowadził w ZŚiNPK dwie jednodniowe kontrole, 
dotyczące realizacji działań w zakresie edukacji ekologicznej, które nie wykazały nieprawidłowości. 

Ocenę w zakresie prawidłowości gospodarowania i efektywności wykorzystania przez ZŚiNPK środków 
finansowych dokonywano w oparciu o przekazywane przez ZŚiNPK sprawozdania budŜetowe. W dniu 29 grudnia 
2011 r. Biuro Kontroli Urzędu wszczęło w ZŚiNPK planowaną na 2011 r. kontrolę gospodarki finansowej, której 
zakończenie zaplanowano na 19 stycznia 2012 r. 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przekazał do ZŚiNPK w 2010 r. – 355 tys. zł, w 2011 r. – 
436,7 tys. zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wojewoda świętokrzyski przekazywał ZŚiNPK 
rokrocznie środki z budŜetu państwa w wysokości po 1.139 tys. zł. 

Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości, NajwyŜsza Izba Kontroli nie formułuje wniosków 
pokontrolnych. 

 
* * * 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Marszałkowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury 
NIK w Kielcach umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zostaną one rozpatrzone przez właściwą komisję NIK. 

 
 
 
 


