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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice (Starostwo).   

 

Józef Tomal, Starosta Myślenicki, od 5 maja 2009 r. (Starosta).    

 

1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe do realizacji zadań. 

2. Wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną. 

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych. 

 

Lata kontroli 2018-2020. (do dnia 23 września) oraz lata wcześniejsze w zakresie 
zdarzeń i danych niezbędnych do dokonania ocen. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Krakowie 

 

Jerzy Baranek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/100/2020 z 16 czerwca 2020 r.   

 (akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W latach 2018-2020 przygotowanie organizacyjne, kadrowe i finansowe Starostwa nie 
zapewniało w pełni właściwego sprawowania nadzoru na gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa3.  

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa nadzorowane przez Starostę nie 
posiadały dokumentacji urządzeniowej lasu, co mogło wpływać negatywnie na 
prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej na tym obszarze. 

Zadania z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi przypisano wyznaczonej 
komórce organizacyjnej, a także zapewniono wykwalifikowaną obsługę kadrową, która 
w  ocenie NIK, z uwagi na inne dodatkowe zadania nie była w stanie w pełni realizować 
powierzonych jej zadań z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Pracownicy 
Starostwa nie prowadzili aktywnego nadzoru nad tymi lasami. Wprawdzie zadania te, 
na mocy corocznie zawieranych porozumień realizowało Nadleśnictwo Myślenice, 
to Starosta nie zapewnił sobie przekazywania przez Nadleśniczego pełnej informacji 
z realizacji powierzonych zadań, w tym informacji o stanie zasobów leśnych, 
zagrożeniach dla drzewostanu oraz ekosystemów. Starosta nie korzystał również 
z możliwości kontroli powierzonych zadań, przewidzianej w porozumieniach. Starosta 
nie posiadał także informacji, czy właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa należących do innych osób niż osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe wywiązali 
się z obowiązku sporządzenia dokumentacji  urządzeniowej lasów, będących ich 
własnością i nie podjął żadnych działań, aby taką informację pozyskać, a w przypadku 
jej braku, podjąć stosowne działania wobec ich właścicieli.  Mając na uwadze powyższe, 
zdaniem NIK, Starosta nie posiadał pełnej wiedzy o stanie lasów będących pod jego 
nadzorem. 

Planowane i wydatkowane środki finansowe na zadania związane z nadzorem nad 
lasami niepaństwowymi pozwalały jedynie na sprawowanie bieżącego nadzoru nad tymi 
lasami.  Zaznaczyć tu należy, że mimo, iż lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa 
należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych nie posiadały dokumentacji 
urządzeniowej, to w budżecie Powiatu (w badanym okresie) nie planowano i nie 
wydatkowano środków finansowych na ten cel, mimo, iż obowiązek sporządzenia tej 
dokumentacji spoczywał na Staroście.  

W badanym okresie w powiecie nie zidentyfikowano przypadków niewykonywania przez 
właścicieli lasów zadań wynikających z ustawy o lasach. W związku z powyższym, 
Starosta nie wydawał decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach4. 

  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 

W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 
3 Dalej lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa lub niepaństwowe. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, dalej: ustawa o lasach. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe  

1.1. W Starostwie zadania z zakresu sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną 
w  lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisano Wydziałowi 
Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska. Do  jego 
obowiązków należało m.in.  

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa i w przypadkach 
niewywiązywania się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających z ustawy 
o lasach lub uproszczonych planach urządzenia lasu (UPUL), wydawanie decyzji 
nakazujących wypełnianie tych obowiązków;  

- zarządzanie wykonania na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających 
i  ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią 
w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów; 

- wydawanie na wniosek właściciela lasu, decyzji w sprawie przyznania środków 
z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy, lub odnowienia 
drzewostanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w których 
wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości 
ustalenia winnego, względnie szkody spowodowanej klęskami żywiołowymi; 

- przyznawanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia 
gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa; 

- cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, wydawanie dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna; 

- wydawanie, po uzgodnieniu z właścicielami lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy 
decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru; 

- ustalanie zasad gospodarczych dla właścicieli lasów nieposiadających UPUL; 

- zlecanie wykonania UPUL oraz inwentaryzacji stanu lasów należących do osób 
fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po 
ich wykonaniu; 

- nadzorowanie wykonania UPUL oraz wydawanie decyzji na pozyskanie drewna 
niezgodnie z UPUL; 

- wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z UPUL w przypadkach 
losowych na wniosek właściciela lasu; 

- prowadzenie rejestru wniosków o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu 
rolnego do zalesienia. 

(dowód: akta kontroli str. 5-10) 

Ponadto w badanym okresie, na podstawie corocznie zawieranych porozumień, 
Starosta powierzał Nadleśniczemu Nadleśnictwa Myślenice6 prowadzenie spraw 
określonych w ustawie o lasach w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zgodnie z porozumieniami nadzór 
nadleśniczego obejmował m.in.: 

- lustrację stanu lasów oraz ocenę zgodności wykonanych przez właścicieli lasów 
prac związanych z gospodarką leśną w oparciu o przepisy ustawy o lasach, UPUL, 
decyzji ustalających obowiązek wykonania przez właścicieli lasów zadań 
gospodarczych; 

                                                      
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. 
6 Porozumienie z dnia 3 stycznia 2018 r. (zawarte na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.), porozumienie z dnia 3 

stycznia 2019 r. (zawarte na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.) oraz porozumienie z dnia 3 stycznia 2020 r. 
(zawarte na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.). 
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- wydawanie w I instancji decyzji administracyjnych oraz wykonywanie obowiązków 
wynikających z powyższych decyzji w sprawach określonych w art. 9 ust. 2 ustawy 
o lasach, tj.: 

 ustalanie właścicielom zadań zmierzających do kształtowania równowagi 
w  ekosystemach leśnych, podnoszenie naturalnej odporności drzewostanów, 
tj.: wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających 
powstawaniu i rozprzestrzenianiu pożarów, zapobieganie, wykrywanie 
i  zwalczanie nadmiernie pojawiających się i rozprzestrzeniających się 
organizmów szkodliwych, ochrony gleby i wód leśnych; 

 ustalanie na podstawie inwentaryzacji stanu lasów zadań z zakresu gospodarki 
leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących 
własności Skarbu Państwa (art. 19 ust. 3 ustawy o lasach); 

 nakazywanie wykonania obowiązków i zadań określonych w art. 13 ustawy 
o  lasach, a zawartych w UPUL; 

 wysyłanie upomnień do zobowiązanych w przypadku nie wykonania przez nich 
zadań i obowiązków określonych w decyzjach oraz wnioskowanie o wszczęcie 
postępowań egzekucyjnych; 

 sprawdzenie na gruncie realizacji obowiązków przez właścicieli, w stosunku, 
do których wszczęto egzekucję administracyjną; 

- cechowanie drewna oraz wystawianie dokumentu stwierdzającego legalność jego 
pozyskania; 

- prowadzenie rejestru wydanych świadectw legalności pozyskania drewna; 

- nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasu 
(art. 22 ust. 5 ustawy o lasach); 

- określanie ilości i gatunku sadzonek do zalesiania gruntów oraz dokonywanie 
oceny udatności założonych upraw oraz uczestnictwo w kontrolach zalesionych 
gruntów. 

Zgodnie z porozumieniami Starosta sprawował kontrolę nad realizacją powierzonych 
zadań, a nadleśniczy był zobowiązany do składania okresowych informacji 
i  sprawozdań o sposobie realizacji porozumienia w terminach: do 31 lipca 
za I  półrocze i 31 stycznia następnego roku z wykonania prac za ubiegły rok. 

(dowód: akta kontroli str. 4-15, 25-44) 

1.2. W Starostwie w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu nadzoru nad 
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa realizował 
jeden pracownik, któremu zadania przypisano w zakresie zadań i czynności. Do jego 
obowiązków należało m.in.: 

- przygotowanie porozumień dotyczących powierzenia przez Starostę 
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Myślenice prowadzenia w jego imieniu spraw 
z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym 
wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, wraz z preliminarzem 
płatności za tę usługę, a następnie sprawdzenie prawidłowości wykonywania 
zadań zleconych; 

- przygotowanie zaleceń dotyczących wykonania UPUL dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych; 

- kontrolowanie wykonywania zadań określonych w UPUL; 

- przygotowanie decyzji m.in.: 

 w przypadku niewykonania zadań przez właścicieli lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, związanych z kształtowaniem równowagi 
w ekosystemach leśnych i podnoszeniem naturalnej odporności drzewostanów; 

 o zmianie lasu na użytek rolny (na wniosek właścicieli lasu); 

 o przyznaniu dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych, 
przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy; 
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 zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni 
do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie 
inwentaryzacji stanu lasów. 

Oprócz ww. zadań pracownik ten realizował zadania z zakresu: 

- ochrony przyrody (m.in. prowadzenie rejestru przetrzymywanych lub hodowanych 
zwierząt i roślin, których przewożenie przez granicę podlega ograniczeniom oraz 
przygotowanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów z terenu 
nieruchomości, będących własnością gminy), 

- prawa łowieckiego (m.in. prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem przez 
starostę zgody, na odstępstwo od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny, 
przygotowanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku 
szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych 
i użyteczności publicznej przez zwierzynę), 

- ustawy o ochronie środowiska (m.in. prowadzenie spraw związanych 
z przygotowaniem i wydaniem decyzji dotyczących dopuszczalnych emisji 
zanieczyszczeń powietrza, dopuszczalnego poziomu hałasu oraz przyjmowania 
zgłoszeń o instalacjach niewymagających pozwoleń, gromadzenie i analizowanie 
wyników pomiarów wielkości emisji przedkładanych przez prowadzących instalację 
oraz użytkowników urządzeń). 

 (dowód: akta kontroli str. 16-21) 

Z wyjaśnień inspektora prowadzącego w Starostwie sprawy związane z nadzorem nad 
lasami niepaństwowymi wynika, że z uwagi na szeroki zakres wykonywanych zadań 
nie ma możliwości na kompleksowe i rzetelne wykonywanie wszystkich zadań 
i  czynności, jakie wynikają z ustawy o lasach7.  

 (dowód: akta kontroli str.  81-81) 

Pracownik realizujący przedmiotowe zadania posiadał wykształcenie wyższe rolnicze 
oraz ukończył szkolenie w zakresie możliwości i warunków zmiany gruntów leśnych na 
cele nieleśne, pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną. 

(akta kontroli str. 16-23) 

1.3. W Starostwie, poza Starostą, który posiadał działkę leśną o powierzchni 0,1 ha 
pozostali pracownicy realizujący zadania z zakresu nadzoru nad lasami 
niepaństwowymi nie byli jednocześnie właścicielami/współwłaścicielami lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa. W okresie objętym kontrolą Starostwo 
nie wydawało decyzji dotyczącej działki, której właśccielem był Starosta. Starosta 
oświadzcył, że nigdy nie było prowadzone postępowanie administracyjne dotyczące 
działki, której jest właścicielem. W przyszłości, gdyby takie postępowania były 
prowadzone, wówczas wyłączyłby się, aby uniknąć konfliktu interesów. 

(dowód: akta kontroli str. 70-71, 178) 

1.4. W planie finansowym Starostwa, na realizację zadań związanych z nadzorem 
nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa: 

- na 2018 r. zaplanowano i wykonano w kwocie  – 311,8 tys. zł, w tym należność 
Nadleśnictwa Myślenice za sprawowany nadzór – 234,7 tys. zł,   

- na 2019 r. zaplanowano i wykonano w kwocie  – 359,0 tys. zł, w tym należność 
Nadleśnictwa Myślenice za sprawowany nadzór – 276,7 tys. zł, 

- na 2020 r. zaplanowano 359,0 tys. zł i do 30 czerwca wykonano w kwocie  – 180,0 
tys. zł, w tym należność Nadleśnictwa Myślenice za sprawowany nadzór – 138,4 
tys. zł.  

Przy rozliczaniu kosztów podróży służbowych pracownika sprawującego nadzór nad 
lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa stosowano stawki za 1 km, 
tj. zgodnie z zarządzeniem Starosty. 

 (dowód: akta kontroli str. 23, 45-46) 

                                                      
7 W Starostwie nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (o pow. 17,3 tys. ha) sprawuje jeden pracownik. 
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Kierownik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony 
Środowiska (Kierownik Wydziału) wyjaśniła, że według jej oceny środki finansowe 
przeznaczone na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa były 
wystarczające. 

W ocenie NIK, środki finansowe przeznaczane na nadzór nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa pozwalały jedynie na sprawowanie bieżącego nad nimi 
nadzoru.  Nie pozwalały już, na sukcesywne opracowanie dokumentacji  urządzeniowej 
dla lasów. 

 (dowód: akta kontroli str. 83, 86) 

1.5. W okresie objętym kontrolą na terenie powiatu było 17,3 tys. ha gruntów leśnych 
niestanowiących własności Skarbu Państwa8, z tego 18,2 ha, tj. 0,1%. posiadało 
dokumentację urządzeniową, której termin ważności upłynął 30 października 2019 r. 

W latach 2018-2020 (do dnia zakończenia kontroli, tj. 24 września) Starostwo nie 
zlecało i  nie opracowywało dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 44-47) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

Na obszarze nadzorowanym przez Starostę lasy niestanowiące własności Skarbu 
Państwa należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych nie posiadały UPUL i w 
okresie objętym kontrolą Starosta nie podjął żadnych działań, aby takie plany 
sporządzić.  

UPUL dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób 
fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o lasach sporządzane są na zlecenie starosty. 

Starosta wyjaśnił m.in., że: 

- przeprowadzona w 2002 r. kontrola w Nadleśnictwie Myślenice w zakresie realizacji 
niektórych zapisów UPUL wykazała bardzo niski stopień ich wykonania (rzędu kilku 
procent). Brak możliwości egzekwowania nałożonych zadań na właścicieli lasów po 
upływie ważności UPUL, stawia pod znakiem celowość ich sporządzania, 

- dokonane kilka lat temu rozeznanie o wielkości kosztu sporządzenia UPUL 
kształtował się w przedziale od 50 – 65 zł za 1 ha. W przypadku powiatu 
myślenickiego byłaby to kwota od 833,4 tys. zł do 1 083,5 tys. zł,  

- Państwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym nie 
przewiduje możliwości pozyskania środków finansowych na opracowanie UPUL, 
a otrzymywane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nie 
zabezpieczają w 100% ponoszonych wydatków, stąd zachodzi konieczność ich 
uzupełnienia środkami własnymi – rocznie około 1 mln zł.  

- wieloletnia praktyka dowodzi, że na terenach leśnych będących pod nadzorem 
Nadleśnictwa Myślenice nie miały miejsca przypadki rabunkowej gospodarki leśnej 
i brak UPUL nie przeszkadzał w racjonalnej gospodarce, 

 (dowód: akta kontroli str.  47-48, 87-89) 

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustway o lasach, trwale 
zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się w szczególności według UPUL, 
a sporządzenie tych planów następuje na zlecenie Starosty. Należy przy tym 
zauważyć, że środki na pokrycie ich sporządzenia mogą pochodzić ze źródeł 
zewnętrznych, np. funduszu leśnego (art. 58 cyt. Ustawy). 

 

 

                                                      
8 W 2018 r. – 17 297 ha, 2019 r. – 17 306 ha i 17 328 wg stanu na 30 czerwca 2020 r. 
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W latach 2018-2020 przygotowanie organizacyjne, kadrowe i finansowe Starostwa nie 
zapewniało w pełnym zakresie  nadzór na gospodarką leśną w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa. Zadania te przypisano wyznaczonej komórce 
organizacyjnej, a także zapewniono wykwalifikowaną jednoosobową obsługę kadrową, 
która w ocenie NIK, z uwagi na inne dodatkowe zadania nie była w stanie w pełni 
realizować przypisane im zadania z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. 
Pracownicy Starostwa nie prowadzili aktywnego nadzoru nad tymi lasami. Zdania w tym 
zakresie realizowane były przez Nadleśnictwo Myślenice na mocy corocznie 
zawieranych porozumień. 

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe na zadania związane z nadzorem nad 
lasami niepaństwowymi przeznaczone były na realizację porozumień z Nadleśnictwem 
oraz wynagrodzenia (wraz z pochodnymi). Zaznaczyć należy, że mimo, iż lasy 
niestanowiące własności Skarbu Państwa będące własnością osób fizycznych 
i wspólnot gruntowych nie posiadały aktualnej dokumentacji urządzeniowej - do 
opracowania której zobowiązany był Starosta - w całym okresie objętym kontrolą nie 
zaplanowano i nie wydatkowano na ten cel z budżetu Powiatu żadnej kwoty.  

 

2. Prawidłowość wykonywania zadań związanych z gospodarką 
leśną 

2.1. Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa obejmowały na dzień 31 grudnia 
2019 r. powierzchnię 17 328 ha (33 801 działek), nad którymi nadzór sprawował 
Starosta, z tego należało do: 

- osób fizycznych                                          -  16 420 ha, 

- wspólnot gruntowych                                  -       188 ha, 

- jednostek samorządu terytorialnego           -       356 ha, 

- spółdzielni                                                   -           1 ha, 

- pozostałych (m. in. parafii)                          -       363 ha. 

Szacowany przeciętny wiek drzewostanu to około 60 lat, a szacunkowa przeciętna 
zasobność drzewostanu to 280 m3/ha. Lasy zaliczone były do III kategorii zagrożenia 
pożarowego. 

(dowód: akta kontroli str.  44-45, 48) 

2.2.- 2.3. Zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, sporządzenie 
UPUL (o których mowa w art. 19 ust. 2 tej ustawy) dla lasów, których właścicielami były 
osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe zleca starosta. Natomiast w  przypadku lasów 
rozdrobnionych do powierzchni 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty, wydana na podstawie 
inwentaryzacji lasów (art. 19 ust. 3w związku z art. 21 ust. 2 tej ustawy). 

W okresie objętym kontrolą Starosta: 

- nie zlecał sporządzenia UPUL i nie zatwierdzał takich planów. Na dzień 30 czerwca 
2020 r. Starostwo nie posiadało żadnego aktualnego UPUL, 

- nie przeprowadzał inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa i nie wydawał decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej do 
wykonania w przedmiotowych lasach. 

 (dowód: akta kontroli str. 47, 52) 

2.4. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Starostwo nie 
dysponowało aktualną i kompletną dokumentacją urządzeniową dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa innych niż osoby fizyczne i wspólnoty 
gruntowe.  

(dowód: akta kontroli str. 47, 76) 

2.5. Starostwo nie dysponowało dokumentami (np. protokołami kontroli, protokołami 
oględzin) dotyczącymi wykonywania przez Starostę nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w zakresie kształtowania równowagi 

OCENA CZĄSTKOWA 
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w ekosystemach leśnych, podnoszenia odporności drzewostanów, trwałego utrzymania 
lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz wykonywania przez właścicieli lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa zadań zawartych w UPUL za okres od 
1  stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.  

Z informacji uzyskanych z 9 gmin, których lasy podlegają pod nadzór Starostwa, wynika 
m.in., że: 

- żadna gmina nie posiadała dokumentacji urządzeniowej lasu; 

- 5 gmin na działkach leśnych, których były właścielami nie podejmowały żadnych 
działań w zakresie gospodarki leśnej, tj. m.in. kształtowania równowagi 
w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów; 

- liczba podatników podatku leśnego (wg stanu na 31 grudnia 2019 r.) mieściła się 
w przedziale od 1017 do 3674, a dochody od 11,4 tys. zł do 147,4  tys. zł i stanowiły 
od 0,06% do 5,5% dochodów ogółem gminy;  

- wielkość pozyskanego drewna (grubizny) z gruntów leśnych stanowiących własność 
gmin w latach 2018-2020 (I półrocze) wynosiła 979,21 m3. 

(dowód: akta kontroli str.  92 i 101-134) 

Z protokołów ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych 
(na wniosek NIK) przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Myślenicach w trzech 
obszarach leśnych należących do wspólnot leśnych oraz informacji Komendanta tej 
Komendy wynika, że: 

- w latach 2018-2020 (do 30 czerwca) w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa było 27 pożarów i objętych nimi było 2,54 ha (2018 r. – 11/0,77 ha, 2019 r. 
– 12/1,73 ha oraz 4/0,04 ha w I półroczu 2020 r.; 

- na granicach lasu brak było oznakowania tablicami informacyjnymi o zakazie 
używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu; 

- w jednym przypadku brak możliwości dojazdu samochodami pożarniczymi – drogi 
dostosowane do przejazdu ciągnikiem, w drugim przypadku możliwość dojazdu 
samochodem lekkim; 

- przed wejściem do lasu brak było tablic informacyjnych „Zakaz wstępu do lasu”, 
„Zauważyłeś pożar alarmuj tel. 998”. 

(dowód: akta kontroli str.  143-177) 

2.6. W badanym okresie Starosta nie zarządzał z urzędu – na podstawie art. 10 ust. 1 
i 2 ustawy o lasach – wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach 
zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa, do Starostwa nie wpłynęła 
żadna informacja o wystąpieniu organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym 
trwałości lasów. 

(dowód: akta kontroli str. 53) 

2.7. W okresie objętym kontrolą, właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa nadzorowanych przez starostę, nie występowali do Starosty z wnioskami 
o zwrot kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub 
przebudową drzewostanu, z uwagi na sytuacje o których mowa a art. 12 ust. 1 ustawy 
o lasach. 

(dowód: akta kontroli str. 54) 

2.8. Do Starostwa w okresie objętym kontrolą  wpłynął jeden wniosek o zmianę lasu 
o  pow. 0,4644 ha na użytek rolny – pastwisko. Starosta decyzją GM.6164.46.2019 
z  dnia 31 lipca 2020 r. odmówił dokonania przedmiotowej zmiany. W uzasadnieniu 
decyzji podał, że nie dopatrzono się ekonomicznego uzasadnienia dla dokonania takiej 
zmiany. Na powierzchniach leśnych można prowadzić uprawę drzewek choinkowych, 
będących również źródłem dochodów. Wnioskodawca odwołał się od decyzji do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie – sprawa w toku. 

 (dowód: akta kontroli str. 55-63) 
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2.9. W badanym okresie do Starostwa nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie 
środków na pokrycie kosztów zalesiania gruntów.  

(dowód; akta kontroli str. 64) 

2.10.-2.11. W latach 2018-2020 (do 30 czerwca) wystawiono 214 świadectw 
legalności pozyskania drewna,  z czego 93 w  2018 r., 72 w 2019 r. i 49 w I połowie 
2020  r.  

W latach 2018-2019 z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
i  nadzorowanych przez Starostę pozyskano ogółem 16 587 m3 drewna,  z tego w 2018 
r. – 1  692 m3  i 14 895 m3 w 2019 r.9oraz 6 995 m3 w 2020 r. (I połowa). 

Zgodnie z porozumieniami zawartymi przez Starostę z Nadleśniczym Nadleśnictwa 
Myślenice, decyzje pozwalające na pozyskanie drewna (lasy nie posiadały UPUL), 
świadectwa legalności jego pozyskania wydawał Nadleśniczy, który również 
przechowywał powyższą dokumentację – porozumienia nie przewidywały 
przekazywania dokumentacji Staroście10.  

 (dowód: akta kontroli str. 25-44-47, 76, 179-193) 

2.12.  W Starostwie nie realizowano wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki 
leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.  

Kierownik Wydziału wyjaśniła, że wymagania dobrej praktyki realizuje Nadleśnictwo 
Myślenice w ramach zawartego porozumienia. 

Z informacji Nadleśniczego wynika, że Nadleśnictwo w ramach realizacji porozumień ze 
Starostą, podczas dokonywania oględzin lasów związanych z wydaniem zezwolenia na 
pozyskanie drewna przekazuje właścicielom tych lasów zasady dobrej praktyki.  

(dowód: akta kontroli str. 135-142) 

2.13.  W okresie objętym kontrolą do Starostwa nie wpłynęły informacje o podejrzeniu 
popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa. W związku z powyższym, nie dokonywano w tym zakresie zgłoszeń do 
właściwych organów.  

Z informacji Nadleśniczego wynika, że w okresie objętym kontrolą Nadleśnictwo 
Myślenice w 4 przypadkach (2 w 2018 r. i 2 w 2020 r.) poinformowało Policję 
o nielegalnym wyrębie drzew oraz w jednym przypadku (w 2018 r.) o nielegalnym 
wylesieniu działki o powierzchni 0,18 ha11. 

(dowód: akta kontroli str. 66, 135-142) 

2.14.  W Starostwie nie wypracowano procedur w zakresie szerokorozumianego 
doradztwa właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w realizacji 
zadań przewidzianych w UPUL. 

Kierownik Wydziału wyjaśniła, że z uwagi na brak UPUL takich procedur nie 
opracowano. 

(dowód: akta kontroli str.  83-86) 

2.15. Starostwo w okresie objętym kontrolą nie pozyskało informacji na temat, czy 
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wykonywano jakiekolwiek 
działania przeciwdziałające suszy lub powodzi. 

(dowód: akta kontroli str. 67) 

 

 

 

 

                                                      
9 Ustalono na podstawie sprawozdań z realizacji porozumień składanych przez Nadleśnictwo Myślenice oraz sprawozdań 

statystycznych L-03 – Sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych). 
10 Pozyskiwanie drewna odbywało się na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 24 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy o lasach, po 

uprzednich oględzinach stanu lasu na działce przez pracownika Nadleśnictwa (na wniosek właściciela/współwłaściciela lasu. 
11 W 2 przypadkach umorzono postepowanie, w 2 przypadkach sprawa w toku. 
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2.16. Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa nadzorowane przez Starostę nie 
posiadały UPUL, stąd nie wystąpił obowiązek aktualizacji danych w nich zawartych. 

Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru wyjaśnił m.in., że: 

-  aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencyjnym dokonuje się m.in. na 
podstawie wypisów z ksiąg wieczystych, ostatecznych decyzji administracyjnych, 
aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia; 

- Starosta nie ma możliwości monitorowania i nadzorowania zmian przed ich 
zgłoszeniem przez właściciela/władającego lub właściwą instytucję, ponieważ nie ma 
informacji o tych zmianach; 

- jeżeli przekazana dokumentacja nie jest sprzeczna z przepisami prawa, wówczas 
dokonywana jest aktualizacja. 

(dowód: akta kontroli str. 178-180) 

2.17. W Starostwie nie zachodziły przesłanki do stosowania przepisu art. 5 ust. 2 
ustawy o lasach stanowiącego, że w lasach przez które przebiega granica powiatów, 
nadzór nad gospodarką leśną sprawuje starosta, na którego terenie znajduje się 
większa część obszaru lasu. Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa sprawowany był przez Starostę do granicy powiatu.  

Starosta wyjaśnił, że nadzór nad gospodarką leśną lasów położonych poza granicami 
powiatu wymagałby podpisania stosownych porozumień z odpowiednim starostą. 
Starostwo nie podpisało żadnych porozumień w tym zakresie 

 (dowód: akta kontroli str. 68) 

2.18.  Starostwo wywiązało się z obowiązków sprawozdawczych z wynikających z art. 
30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o Statystyce publicznej12. 
Sprawozdania statystyczne L-03 za 2018 r. i 2019 r. zostały sporządzone wg wzorów 
opublikowanych na stronach GUS i przekazane w obowiązującym terminie. Dane w nich 
zawarte były zgodne z dokumentacją jednostki oraz danymi, podanymi 
w sprawozdaniach Nadleśniczego z realizacji sprawowanego nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa –(na podstawie zawartych porozumień).  

(dowód: akta kontroli str. 77-80) 

2.19. W okresie objętym kontrolą, w zakresie spraw związanych z nadzorem nad 
lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa Starostwo współpracowało 
wyłącznie z Nadleśnictwem Myślenice – w ramach zawartego porozumienia. 

(dowód: akta kontroli str. 69) 

2.20. Kierownik Wydziału, jako utrudnienie w realizacji zadań związanych z nadzorem 
nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państw wskazała braki kadrowe 
w Wydziale skutkujące obciążeniem pracownika zajmującego sią nadzorem nad lasami  
innymi zadaniami.  

(dowód: akta kontroli str. 83-86) 

2.21. W okresie objętym kontrolą nadzór nad lasami niestanowiących własności 
Skarbu Starosta powierzył Nadleśniczemu, zawierając z nim corocznie stosowne 
porozumienia. Zgodnie z zapisami w porozumieniu  Starosta miał sprawować kontrolę 
nad realizacją powierzonych spraw, a Nadleśniczy zobowiązany był do składania 
Staroście okresowych informacji i sprawozdań o sposobie realizacji porozumienia 
w terminie do 31 lipca za pierwsze półrocze  i do 31 stycznia następnego roku 
z wykonania prac za ubiegły rok. Porozumienia nie regulowały kwestii sposobu 
przekazywania do Starostwa innych danych na potrzeby statystyki publicznej. 

Porozumienia nie były publikowane. Sekretarz Powiatu wyjaśnił, że z uwagi, 
iż porozumienia  z Nadleśnictwem Myślenice funkcjonują od wielu lat (od 2001 r.) 
i mieszkańcy powiatu myślenickiego są z nimi zapoznani , stąd ich nie publikowano.  

                                                      
12 Dz. U. z 2020 r. poz. 443 ze zm. 
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Zgodnie z porozumieniem, Nadleśniczy przekazywał Staroście okresowe informacje 
i  sprawozdania z realizacji zadań13, w tym  4.02.2019 r. przekazał za 2018 r.,  
14.02.2020 r.  za 2019 r. i  4.09.2019 r. za I półrocze 2020 r. Wszystkie sprawozdania 
i informacje Nadleśnictwo przekazało po terminie wskazanym w porozumieniach. 
Natomiast pracownicy Starostwa (w badanym okresie) nie prowadzili kontroli 
dotyczących realizacji i rozliczenia powierzonych zadań. 

Starosta w porozumieniu nie powierzył Nadleśniczemu  zadań z zakresu administracji 
rządowej, o których mowa w art. 12 ust.2 pkt 2, art. 13 ust. 3 pkt 2, art. 16 ust. 1a, art. 22 
ust. 2 i art. 38a ust. 2 ustawy o lasach. 

Zgodnie z postanowieniami porozumień, środki finansowe na pokrycie kosztów 
prowadzenia powierzonych spraw zapewnione były w budżecie powiatów. Wysokość 
tych środków za nadzór nad 1 hektarem lasów wynosiła: 13,50 zł w 2018 r., 16,0 zł 
w 2019 r. i 2020 r.   

(dowód: akta kontroli str. 25-46, 100) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Starostwo nie posiadało informacji, czy właściciele działek leśnych niestanowiących 
własności Skarbu Państwa inni niż osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe stosownie 
do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o lasach 
sporządzili UPUL dla działek leśnych, których byli właścicielami i nie podjęło żadnych 
działań, aby taką informację pozyskać. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 
10 ha należących do ww. właścicieli, Starosta nie zlecił przeprowadzenia 
inwentaryzacji stanu lasów, pomimo że stosownie do art. 21 ust. 2 cyt. ustawy, 
inwentaryzację stanu lasów przeprowadza się na zlecenie starosty. 

Inspektor realizujący w Starostwie zadania z zakresu nadzoru nad lasami 
niepaństwowymi wyjaśnił, że z uwagi na duże obciążenie stanowiska licznymi 
sprawami nie podjął działań wobec właścicieli lasów niepaństwowych, czy wypełnili 
ciążące na nich obowiązki wynikające z ustawy o lasach, w tym sporządzili stosowną 
dokumentację urządzeniową lasów, których byli właścicielami  

 (dowód: akta kontroli str.76, 81-82) 

2. W okresie objętym kontrolą Starostwo w ramach sprawowanego nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa nie prowadziło kontroli w zakresie 
kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, stanu lasów, w tym 
występowania złomów, wywrotów, posuszu oraz patogenów zagrażających trwałości 
lasów oraz wykonywania przez właścicieli lasów zadań zawartych w UPUL. Również 
zadania te powierzył do realizacji Nadleśniczemu Nadleśnictwa Myślenice,  
zawierając z nim stosowne porozumienia. Jednak w okresie objętym kontrolą nie 
przeprowadził w Nadleśnictwie żadnej kontroli w zakresie rzetelności wywiązywania 
się Nadleśniczego z zawartych porozumień mimo, iż Nadleśniczy nie dotrzymywał 
terminów przekazywania sprawozdań. Stąd również Starosta nie posiadał informacji, 
dotyczących  prawidłowości wystawiania świadectw legalizacji pozyskania drewna. 

Zgodnie z postanowieniami § 5 pkt 1 porozumień (zawartych przez Starostę 
z Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślenice, w których Starosta powierzył 
Nadleśniczemu nadzór nad lasami niepaństwowymi), do obowiązków Starosty 
należała kontrola realizacji powierzonych spraw. 

Inspektor realizujący w Starostwie zadania z zakresu nadzoru nad lasami 
niepaństwowymi wyjaśnił, że z uwagi na duże obciążenie stanowiska licznymi 
sprawami nie był w stanie przeprowadzić kontroli w Nadleśnictwie Myślenice 
w zakresie realizacji porozumień. Natomiast Starosta wyjaśnieniu podał, 
że pracownik odpowiedzialny w Starostwie za współpracę i przygotowanie 
porozumień z Nadleśnictwem nie zgłaszał potrzeby przeprowadzenia takiej kontroli. 

 (dowód: akta kontroli str. 76, 81-82) 

                                                      
13 6 września 2018 r. za I półrocze 2018 r., 4 lutego za 2018 r., 14 sierpnia 2019 r. za I półrocze 2019 r., 14 lutego 2020 r. za 

2019 r. oraz 4 września 2020 r. za I półrocze 2020 r. 
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Starosta, w okresie objętym kontrolą, nie wywiązywał się rzetelnie z obowiązku 
sprawowania nadzoru na lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Świadczy 
o tym nie przeprowadzenie kontroli oraz oględzin obszarów leśnych będących pod jego 
nadzorem, w tym wykonania przez właścicieli lasów zadań określonych w UPUL, ani nie 
żądał od Nadleśnictwa Myślenice  przedłożenia takiej dokumentacji. W latach 2018-2020 
Starosta nie korzystał z możliwości kontroli realizacji powierzonych Nadleśnictwu zadań, 
przewidzianej w porozumieniach. Posiadał natomiast informacje o zakresie działań 
podejmowanych przez Nadleśniczego, które pozyskiwał ze składanych przez niego 
sprawozdań. Mając powyższe na uwadze, zdaniem NIK, Starosta nie posiadał pełnej 
wiedzy o stanie lasów będących pod jego nadzorem, zagrożeniach dla drzewostanu, 
ekosystemu. Starosta nie posiadał również wiedzy o dokumentacji urządzeniowej lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, których właścicielami były inne osoby niż 
osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe i nie podjął żadnych działań, aby takie informacje, 
a w przypadku niewywiązania się z obowiązku, podjąć stosowne działania wobec ich 
właścicieli. 

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych 

3.1. W okresie objętym kontrolą Starosta wydał jedną decyzję administracyjną 
w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa14. Decyzją 
GM.6164.46.2020 z dnia 31 lipca 2020 r. Starosta odmówił zmiany lasu na użytek rolny 
– pastwisko15. Strona odwołała się od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego – sprawa w toku16. 

 (dowód: akta kontroli str. 55-63, 71) 

3.2. W latach 2018-2020 nie stwierdzono przypadków niewykonania przez właścicieli 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa wynikających z ustawy o lasach.  

(dowód: akta kontroli str. 76) 

3.3. Nie badano prawidłowości postępowania administracyjnego prowadzonego przez 
pracowników Starostwa. Starosta w badanym okresie wydał jedną decyzję, od której 
strona odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Akta 
sprawy wraz z odwołaniem od decyzji przesłano do Kolegium. 

(dowód: akta kontroli str. 55-63) 

3.4. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki niezrealizowania decyzji, stąd 
pracownicy Starostwa nie prowadzili żadnego postępowania egzekucyjnego.  

(dowód: akta kontroli str. 47-48) 

 

NIK odstępuje od oceny prawidłowości działań Starosty w obszarze opisanym wyżej 
z  uwagi na fakt, iż prowadzono tylko jedno, niezakończone wskutek wniesionego 
odwołania, postępowanie administracyjne oraz nie wszczynano postępowań 
egzekucyjnych. 

 

 

 

                                                      
14 Decyzje zezwalające na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, dla których 

nie opracowano dokumentacji urządzeniowej lasu zgodnie z porozumieniem ze Starostą Myślenickim wydawał Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Myślenice. 

15 W uzasadnieniu decyzji podano, iż niedopatrzono się ekonomicznego uzasadnienia zmiany użytku leśnego na rolny. 
Na powierzchniach leśnych można prowadzić uprawę drzewek choinkowych, będących źródłem dochodów. Sam zamiar 
podjęcia przez osobę nie będącą właścicielem działek szeroko rozumianej produkcji rolnej, kosztem powierzchni leśnej nie 
stanowi wystarczającej pzresłanki do uznania jej za szczególnie uzasadnione potrzeby właścicieli lasu. 

16 W uzasadnieniu odwołania od decyzji podano m.in., że zmiana lasu na użytek rolny pozwoliłaby córce prowadzić hodowlę 
królików, która zapewniłaby jej  całoroczne źródło utrzymania. Na odlesionym terenie uprawiałaby kwiaty oraz trawę dla 
królików. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 
1) zapewnienie w Starostwie warunków kadrowych i finansowych do pełnej realizacji zadań 

związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, 
wynikających z ustawy o  lasach; 

2) sukcesywne sporządzanie dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, do opracowania której zobowiązany jest Starosta; 

3) podjęcie działań wobec właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
innych niż osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe o sporządzenie  wymaganych 
uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów, których są właścicielami; 

4) zwiększenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, w tym monitorowanie rzetelności wywiązywania się Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Myślenice z zawartych porozumień ze Starostą Myślenickim w zakresie 
powierzonego mu nadzoru nad lasami niepaństwowymi i podejmowania stosownych 
działań, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. 

V. 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 Krakowie. 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. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 

Kraków,   września 2020 r. 

 

Kontroler 

               Jerzy Baranek  

Główny specjalista k.p. 

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