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I. Dane identyfikacyjne 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii 
Plater 1, 10-562, Olsztyn (dalej: „Urząd”). 

Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej: 
„Marszałek”). 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Jacek 
Protas – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 29 listopada 2006 r. 
do 12 grudnia 2014 r. 

1. Działania podejmowane przez Urząd w związku z określeniem sposobu 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków po kontroli NIK nr I/13/006 
przeprowadzonej w Mazurskim Parku Krajobrazowym (dalej: „MPK” lub „Park”). 

2. Nadzór nad realizacją przez MPK przyjętego sposobu wykorzystania uwag  
i wykonania wniosków pokontrolnych NIK. 

Lata 2013 – 2018 (do 30 czerwca). 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie. 

 

Bartosz Kościukiewicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/80/2018 z 3 sierpnia 2018 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności2 

Urząd monitorował wykonanie wniosków oraz uwagi sformułowanej po kontroli  
nr I/13/0063 przeprowadzonej w MPK oraz zaangażował się w opracowanie 
koncepcji4 wykonania dwóch spośród ośmiu wniosków pokontrolnych dotyczących: 
− podjęcia działań w celu zabezpieczenia interesów MPK w umowie dzierżawy 

folwarku Łuknajno w sposób umożliwiający realizację koncepcji 
zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zamierzeniami Parku, 

− dokonania weryfikacji posiadanych nieruchomości gruntowych pod kątem 
zasadności ich pozostawienia we władaniu MPK5. 

W ocenie NIK działania zmierzające do realizacji tej koncepcji były jednak 
w pierwszym przypadku prowadzone opieszale, a w drugim niewystarczająco 
uwzględniały faktyczne możliwości organizacyjne MPK. 

Ocena ta wynika z ustaleń wskazujących na to, że Urząd posiadał wprawdzie 
bieżące informacje na temat istotnych działań MPK związanych z wykonaniem 
wniosków pokontrolnych oraz wykorzystaniem uwagi sformułowanej w wyniku ww. 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524,  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Tytuł kontroli: „Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa zarządzanymi przez Mazurski Park 

Krajobrazowy, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości otrzymanych z Agencji Nieruchomości 
Rolnych.” 

4  Przyjętej przez kierownictwo Urzędu – notatka służbowa z posiedzenia kierownictwa Urzędu z dnia 4 grudnia 
2014 r. 

5 Działki stanowiące nieruchomości, do których odnoszą się ww. wnioski pokontrolne, stanowiły głównie Zasób 
Własności Rolnej Skarbu Państwa (reprezentowanego w tym zakresie przez Agencję Nieruchomości Rolnych, 
której następca prawnym został Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), które w latach 1993 – 2006 
przekazano w zarząd lub trwały zarząd MPK. 
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kontroli, jednak kluczowe działania zmierzające w kierunku faktycznej realizacji 
koncepcji przejęcia czterech działek stanowiących folwark Łuknajno6 na własność 
przez Województwo Warmińsko-Mazurskiego (dalej: „Województwo”) podjęte 
zostały dopiero w listopadzie 2016 r. Pomimo tego, że w listopadzie 2017 r. Urząd 
został poinformowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej: „KOWR”)  
o braku zgody na nieodpłatne przekazanie ww. nieruchomości na rzecz 
Województwa, to do dnia zakończenia kontroli NIK nie dokonano analiz lub innych 
działań pozwalających na rzeczywiste wdrożenie i wykonanie ww. koncepcji. 
Przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej: „Zarząd”)  
w czerwcu 2016 r. nowy wariant realizacji wniosków pokontrolnych, polegający na 
pozostawieniu w trwałym zarządzie MPK łącznie 44 działek wokół jeziora Łuknajno, 
nie uwzględniał istotnych wątpliwości dotyczących możliwości zapewnienia przez 
MPK efektywnej i prawidłowej ochrony przyrody na tych terenach. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe 
kontrolowanej działalności7 

1. Działania podejmowane przez Urząd w związku z określeniem sposobu 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków po kontroli NIK nr I/13/006 
przeprowadzonej w MPK 

1.1. Po kontroli I/13/006, Marszałek (jako kierujący pracami Zarządu) otrzymał 
powiadomienie z dnia 9 września 2013 r. o uwagach, ocenach i wnioskach 
dotyczących działalności MPK, a sformułowanych przez NIK w wystąpieniu 
pokontrolnym skierowanym do dyrektora tej jednostki w dniu 5 lipca 2013 r.  

Zarząd jako organ nadzorujący MPK, monitorował sposób gospodarowania 
nieruchomościami zarządzanymi przez Park poprzez zobowiązanie jego dyrektora 
do składania dwa razy w roku sprawozdania w tym zakresie. Kierownictwo Urzędu, 
w tym przedstawiciele Zarządu oraz dyrektorzy właściwych Departamentów8, 
zostało zaangażowane w wypracowanie koncepcji określającej sposób wykonania 
dwóch spośród ośmiu wniosków pokontrolnych. Dotyczyło to wniosku numer 5  
o podjęcie działań w celu zabezpieczenia interesów MPK w umowie dzierżawy 
folwarku Łuknajno oraz wniosku numer 7 o dokonanie weryfikacji zasadności 
pozostawania nieruchomości we władaniu MPK. W grudniu 2014 r., tj. po 1,5 roku 
od dnia zakończenia kontroli numer I/13/006, kierownictwo Urzędu przyjęło 
koncepcję określającą sposób wykonania ww. wniosków. W koncepcji tej 
przewidziano wówczas, że działki stanowiące folwark Łuknajno miały zostać 
przejęte na własność Województwa, zaś w przypadku pozostałych działek będących 
we władaniu Parku (jako zbędnych dla celów działalności tej jednostki) planowano 
doprowadzić do wygaszenia trwałego zarządu, ustanowionego przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych (dalej: „ANR”) oraz inne organy (starostów). W związku z tą 
koncepcją, w dniu 27 stycznia 2015 r. Zarząd udzielił Dyrektorowi MPK 
pełnomocnictwa do działania w sprawach dotyczących nieruchomości przekazanych 
w zarząd lub trwały zarząd bądź do korzystania na podstawie innego tytułu.  

W celu realizacji koncepcji wyznaczono trzy komórki organizacyjne Urzędu, których 
zadaniem była współpraca i nadzór nad działaniami MPK w tym zakresie. Do zadań: 
− Departamentu Ochrony Środowiska (dalej: „DOŚ”) należały kwestie związane  

z wygaszaniem zarządu na nieruchomościach we władaniu MPK, 

                                                      
6 Działki numer 10/1, 10/2, 10/3 i 10/4 w obrębie Łuknajno, gmina Mikołajki. 
7 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. 
8 Departament Infrastruktury i Geodezji oraz Departament Ochrony Środowiska. 
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− Departamentu Infrastruktury i Geodezji (dalej: „DIG”) – sprawy związane  
z działaniami mającymi na celu przejęcie folwarku Łuknajno na własność przez 
Województwo, 

− Departamentu Prawnego – wsparcie w razie wątpliwości prawnych  
w działaniach związanych z realizacją koncepcji. 

Za wykonanie koncepcji w zakresie wniosku pokontrolnego numer 5 odpowiedzialny 
był DIG, zaś za realizację koncepcji dotyczącej wniosku numer 7 odpowiedzialni byli 
DOŚ i MPK. 

(akta kontroli str. 46-49) 

Do dnia zakończenia kontroli, koncepcja polegająca na przejęciu nieruchomości 
folwarku Łuknajno na rzecz Województwa nie została zrealizowana. Wynikało to  
z faktu, iż w dniu 21 listopada 2017 r. Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego 
KOWR w Olsztynie odmówił nieodpłatnego przekazania ww. nieruchomości na 
własność Województwa. Zarząd złożył wniosek w tej sprawie do Dyrektora ANR 
Oddział Terenowy w Olsztynie w dniu 17 listopada 2016 r. Z wyjaśnień udzielonych 
przez Dyrektora DIG wynikało, że kwestie możliwości wygaszenia trwałego zarządu 
MPK na przedmiotowej nieruchomości, w kontekście przejęcia jej własności na 
rzecz Województwa, były przedmiotem analizy pracowników ww. departamentu.  
Z uwagi na złożoność sprawy podjęto współpracę z Departamentem Prawnym  
w celu ustalenia możliwości nabycia tej nieruchomości oraz oszacowania 
konsekwencji finansowych dla nabywcy w świetle umów dzierżawy i użyczenia 
związanych z folwarkiem Łuknajno. Dyrektor DIG wskazał, że w najbliższym czasie 
zaplanowano spotkanie z kierownictwem Urzędu w celu podjęcia ostatecznej decyzji 
co do zasadności nabycia powyższej nieruchomości. 

Na pytania dotyczące zagadnień związanych z problemem rozliczenia nakładów 
poniesionych przez dzierżawców oraz działań podjętych w celu zmiany umowy 
dzierżawy Marszałek wyjaśnił, że Zarząd analizuje różne możliwości prawne 
dotyczące wygaszenia umów zawartych z dzierżawcami. Z uzyskanych opinii 
wynika, że najkorzystniejsze dla Województwa byłoby jednak wygaszenie trwałego 
zarządu MPK i przejęcie folwarku Łuknajno na własność Województwa. Podał 
również, że w najbliższym czasie planowane jest spotkanie kierownictwa Urzędu  
i Dyrekcji MPK w celu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie zasadności nabycia 
tych nieruchomości. 

(akta kontroli str. 38-45, 50-56) 

Dnia 6 czerwca 2016 r. Zarząd dokonał zmiany wyżej opisanej koncepcji realizacji 
wniosków pokontrolnych, uznając za celowe pozostawienie we władaniu MPK 
(w formie trwałego zarządu) łącznie 44 działek wokół jeziora Łuknajno, w tym 
czterech działek składających się na folwark Łuknajno9 (co związane było  
z zamiarem przejęcia tego folwarku przez Województwo na własność).  
Z uzasadnienia tej decyzji wynikało, że relatywnie mała, w stosunku do 
zarządzanych przez MPK, powierzchnia gruntów mających pozostać w dalszym 
jego władaniu wpłynie na dobre zarządzanie tym obszarem i ograniczy związane  
z tym koszty. Ponadto, wskazane w ww. decyzji działki okalają cenne przyrodniczo 
jezioro Łuknajno wpisane na listę obszarów RAMSAR oraz stanowiące rezerwat 
biosfery i rezerwat przyrody, wpisane także na listę obszarów Natura 2000. Wokół 
tego jeziora znajdują się cenne ekosystemy stanowiące siedliska rzadkich  
i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Wskazano też na silne zainteresowanie 
użyczeniem tych działek (za wyjątkiem wchodzących w skład folwarku Łuknajno) ze 
strony Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadził tam liczne prace badawcze. 

                                                      
9 Decyzja Przewodniczącego Zarządu akceptująca wniosek z dnia 27 maja 2016 r. DOŚ w sprawie 

pozostawienia w zarządzie MPK łącznie 44 działek okalających jezioro Łuknajno, złożony przez Dyrektora. 
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Z ustaleń kontroli NIK przeprowadzonej również w MPK wynikało, że jednostka ta 
składając wnioski o wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomościach, w tym 
znajdujących się na terenie rezerwatu przyrody „Jezioro Łuknajno”, w uzasadnieniu 
wskazała, że są one zbędne dla jej celów statutowych, ze względu m.in. na brak 
możliwości organizacyjnych pozwalających na wykonywanie zadań z zakresu 
ochrony przyrody na terenie Parku (w tym na terenach wokół ww. jeziora) w sposób 
efektywny i prawidłowy. 

(akta kontroli str. 47-49, 58-65) 

1.1.1. W latach 2014-2016 sporządzono pięć opinii prawnych związanych  
z wykonaniem wyżej opisanych dwóch wniosków pokontrolnych. Dotyczyły one 
m.in.: stanu prawnego zarządzanych przez MPK gruntów i ważności czynności 
prawnych dokonywanych przez dyrektora Parku, możliwości pozostawienia  
w zarządzie MPK gruntów położonych poza jego obszarem, możliwości 
wypowiedzenia umów dotyczących folwarku Łuknajno oraz skutków związanych  
z takim wypowiedzeniem.  

Urząd nie zlecał opracowania opinii prawnych w zakresie konsekwencji prawnych 
wynikających z braku zgody Prezesa ANR (lub Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa) na zawarcie przez Park umów o udostępnienie osobom trzecim 
nieruchomości będących w zarządzie Parku. 

Marszałek w tej sprawie wyjaśnił, że większość umów użyczenia została zawarta 
przed wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji 
publicznej w województwie10, tj. w czasie gdy jednostką nadrzędną wobec Parku był 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski (dalej: „Wojewoda”). Od czasu przejęcia 
kompetencji przez Samorząd Województwa podpisane zostały natomiast cztery 
umowy, z których trzy zostały zawarte za zgodą ANR lub starosty, a w przypadku 
jednej teren inwestycji został już zwrócony Parkowi. 

(akta kontroli str. 12-35, 73-77) 

1.1.2. W Urzędzie i w MPK nie przeprowadzono audytu wewnętrznego lub kontroli 
związanych z gospodarowaniem nieruchomościami przekazanymi w zarząd lub 
użytkowanie Parku oraz dotyczących realizacji wniosków po kontroli NIK I/13/006. 

(akta kontroli str. 36) 

1. Działania w celu realizacji koncepcji dotyczącej wniosków pokontrolnych nr 5 i 7  
w zakresie wygaszenia zarządu MPK i przejęcia czterech działek stanowiących 
folwark Łuknajno na własność przez Województwa, a niezmienionej w tej części 
od grudnia 2014 r., były realizowane opieszale. Należy zauważyć, że pierwszy 
wniosek w tej sprawie (dotyczący nieodpłatnego przekazania nieruchomości 
Województwu) został skierowany do właściwej instytucji, tj. ANR, dopiero  
w listopadzie 2016 r. Pomimo uzyskania odmownej odpowiedzi ze strony KOWR 
w listopadzie 2017 r., do dnia zakończenia kontroli NIK nie przeprowadzono 
nawet analizy w zakresie możliwości i zasadności innego, niż wyżej opisany, 
sposobu nabycia przedmiotowej nieruchomości. 

Zdaniem NIK, z uwagi na upływ czasu i dotychczasowy brak poprawy sytuacji  
w zakresie zabezpieczenia interesów MPK w umowie dzierżawy 
prawdopodobne staje się, że problemy związane, np. z wyegzekwowaniem 
zobowiązań ciążących na dzierżawcach oraz rozliczeniem nakładów przez nich 
poczynionych, w istocie będą narastały. 

(akta kontroli str. 38-56) 

                                                      
10 Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, ze zm. 
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2. Przyjęta przez Zarząd w czerwcu 2016 r. koncepcja, polegająca na 
pozostawieniu w zarządzie MPK łącznie 44 działek wokół jeziora Łuknajno, 
niewystarczająco uwzględniała realne możliwości organizacyjne Parku  
w zakresie zabezpieczenia interesów ochrony przyrody na tym terenie. Uznanie, 
że MPK będzie w stanie właściwie zabezpieczyć interesy ochrony przyrody 
również na ww. terenie nieobjętym ochroną rezerwatową, stoi w sprzeczności  
z faktycznymi możliwościami organizacyjnymi Parku w tym zakresie. Należy 
bowiem podkreślić, że MPK składając wnioski o wygaszenie trwałego zarządu, 
m.in. na nieruchomościach wchodzących w skład rezerwatu przyrody „Jezioro 
Łuknajno” wskazywał wyraźnie, że ze względów organizacyjnych, nie był  
w stanie  realizować zadań z zakresu ochrony przyrody wobec zarządzanych 
nieruchomości w sposób efektywny i prawidłowy. 

Marszałek wyjaśnił, że tereny na których wygaszono już zarząd MPK nie zostały 
pozbawione statusu ochronnego wynikającego z obowiązujących na nich form 
ochrony przyrody. Na części tych terenów ustanowiony został rezerwat przyrody 
„Jezioro Łuknajno”, nad którym kontrolę sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska. Działki planowane do pozostawienia w Parku, usytuowane zarówno 
w rezerwacie przyrody, jak i w dwóch użytkach ekologicznych stanowią rozległy 
kompleks łąk dookoła ww. jeziora. 

Zdaniem NIK, należy jednak mieć na uwadze fakt, że MPK (jak już wyżej 
podano) nie był w stanie zapewnić właściwej ochrony wartości przyrodniczych 
na terenie Parku, nawet w sytuacji, gdy tereny w jego władaniu były objęte 
ochroną rezerwatową i z tego powodu wniósł o wygaszenie zarządu. 

(akta kontroli str. 47-56, 58-65) 

1.2. Ustalenia kontroli numer K/18/003 przeprowadzonej w MPK wykazały, że 
wykorzystana została uwaga dotycząca potrzeby zwiększenia zatrudnienia oraz 
przeznaczenia większych środków pieniężnych na bieżącą działalność Parku.  
Z wyjaśnień Marszałka w tym zakresie wynika, że w chwili przekazania 
Województwu kompetencji związanych z nadzorem nad Parkami krajobrazowymi 
wielkość wydatków na płace i działalność bieżącą była na bardzo niskim poziomie. 
Poprzez istotne zwiększenie środków przeznaczanych na funkcjonowanie MPK,  
w części przekraczającej kwoty z dotacji uzyskiwanej w tym zakresie od Wojewody, 
budżet Parku wzrósł z 482,6 tys. zł w 2010 r. do 825,3 tys. zł w 2018 r. Dotacja 
Wojewody pozostawała na tym samym poziomie przez te lata, pomimo wielokrotnie 
kierowanych wniosków o jej zwiększenie i stanowiła jedynie połowę wartości 
wydatków w planie finansowym jednostki. 

(akta kontroli str. 50-56, 66-67) 

1.3. Sposób wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych po 
kontroli nr I/13/006 nie był przedmiotem zainteresowania radnych Sejmiku 
Województwa. Do Urzędu nie wpłynęły również żadne skargi dotyczące  
sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych. 

(akta kontroli str. 5-7, 37) 

Działania Urzędu związane z nadzorowaniem MPK dotyczącym wykonania 
wniosków pokontrolnych NIK polegały na monitorowaniu przebiegu ich wykonania 
oraz wypracowaniu koncepcji dotyczącej realizacji wniosków numer 5 i 7 zawartych  
w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 5 lipca 2013 r. Ustalenia kontroli dotyczące 
monitorowania realizacji wniosków pokontrolnych przez MPK nie wykazały 
nieprawidłowości w tym zakresie. Jednak działania dotyczące wdrożenia w życie 
koncepcji, mającej na celu przejęcie folwarku Łuknajno na własność przez 
Województwo, prowadzone były w sposób opieszały. Ponadto, zmiana koncepcji 
realizacji wniosku pokontrolnego, polegająca na pozostawieniu w zarządzie MPK 
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łącznie 44 działek, nie uwzględniała faktycznych możliwości organizacyjnych Parku 
odnośnie zapewnienia należytej ochrony wartości przyrodniczych tego obszaru, 
pomimo istnienia faktów nasuwających co do tego uzasadnione wątpliwości. 

2. Nadzór nad realizacją przez MPK przyjętego sposobu wykorzystania uwag  
i wykonania wniosków pokontrolnych NIK 

2.1. Przyjęta przez Zarząd w grudniu 2014 r. i zmieniona w czerwcu 2016 r., 
koncepcja realizacji wniosków pokontrolnych NIK, nie zawierała harmonogramu 
działań lub innego określenia ram czasowych w jakich miały one zostać wykonane.  
Wpływ na bieg spraw związanych z wygaszaniem trwałego zarządu MPK miał fakt 
otrzymywania przez podmioty użytkujące grunty zarządzane przez Park dopłat 
rolno-środowiskowych. Ewentualne wygaszenie trwałego zarządu w takich 
przypadkach mogło prowadzić do przerwania realizacji programów rolno-
środowiskowych i konieczności zwrotu uzyskanych dopłat w całości. To z kolei 
powodowało ryzyko skierowania wobec MPK i Województwa roszczeń związanych  
z utratą korzyści wynikających z uczestnictwa w ww. programach. Z tych powodów 
proces wygaszania trwałego zarządu MPK w pierwszej kolejności dotyczył gruntów 
nieobjętych powyższymi programami, a w dalszej obejmował te grunty, na których 
realizacja programów rolno-środowiskowych miała się zakończyć. W przypadku 
gruntów zarządzanych przez MPK, koniec realizacji ww. programów przypadał 
najwcześniej na marzec 2018 r. W tych przypadkach MPK podjął działania w celu 
wygaszenia trwałego zarządu. Do dnia rozpoczęcia kontroli wypowiedziano jedną 
umowę nieodpłatnego użyczenia dotyczącą nieruchomości udostępnionych Fundacji 
na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego  
i Dorzecza Krutyni. 

 (akta kontroli str. 46-49, 68-72) 

Marszałek wyjaśnił, że w ramach monitoringu sposobu wykonania wszystkich ośmiu 
wniosków pokontrolnych oraz jednej uwagi skierowanych do MPK po kontroli numer 
I/13/006, monitorowano jedynie sposób gospodarowania przez Park 
nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie, poprzez zobowiązanie Dyrektora 
MPK do składania dwa razy w roku sprawozdań z informacjami z tego zakresu.  

(akta kontroli str. 50-56) 

2.2. Urząd był informowany o złożonych przez MPK wnioskach o wygaszenie 
trwałego zarządu nad posiadanymi nieruchomościami oraz o otrzymanych wskutek 
rozpatrzenia tych wniosków decyzjach, a także o wszelkich innych czynnościach 
podjętych przez te organy, jak np. zawieszenie postępowania lub jego umorzenie. 

(akta kontroli str. 8-9) 

2.3. Urząd nie zlecał przeprowadzenia audytu wewnętrznego lub kontroli  
w zakresie wdrażania przyjętych sposobów realizacji wniosków pokontrolnych  
i wykorzystania uwag.  

 (akta kontroli str. 36) 

2.4. Ustalenia wynikające z kontroli nr I/13/006 w MPK analizowano w Urzędzie  
w związku z zagadnieniem gospodarowania nieruchomościami przez inne parki 
krajobrazowe nadzorowane przez Zarząd11. W wyniku tych analiz w 2018 r. 
wystąpiono do KOWR o wygaszenie zarządu nad dwiema działkami12, którymi 
władał Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.  

(akta kontroli str. 3-11) 

                                                      
11 MPK, Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, Park Krajobrazowy 

Puszczy Romickiej, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Welski Park Krajobrazowy. 
12 Działki nr 298/29 oraz 297 w obrębie Dobrzyki, gmina Zalewo. 
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Nadzór Urzędu nad wykonaniem przez MPK wniosków pokontrolnych sprawowano 
poprzez monitorowanie działań MPK w tym zakresie, w wyniku czego Urząd 
otrzymywał na bieżąco informacje na temat zmian w sposobie gospodarowania 
nieruchomościami Parku. Wykonanie ustalonej przez Zarząd koncepcji realizacji 
wniosków pokontrolnych w zakresie związanym z koniecznością wygaszenia 
zarządu MPK nad nieruchomościami uwzględniało w sposób adekwatny te 
okoliczności, które mogłyby obciążać budżet Województwa.  

IV. Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Podjęcie działań w celu zabezpieczenia interesów MPK w umowie dzierżawy 
folwarku Łuknajno, w sposób umożliwiający realizację koncepcji 
zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zamierzeniami Parku. 

2. Uwzględnienie w przyjętej przez Zarząd koncepcji gospodarowania 
nieruchomościami zarządzanymi przez MPK, mającej na celu realizację wniosku 
nr 7 po kontroli I/13/006, realnych możliwości organizacyjnych Parku w zakresie 
zabezpieczenia interesów ochrony przyrody w obrębie tych nieruchomości. 

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 Olsztynie. 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 dnia 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. 

Olsztyn, dnia      października 2018 r. 

              Najwyższa Izba Kontroli 

              Delegatura w Olsztynie 

    Kontroler        Dyrektor 

Bartosz Kościukiewicz        Piotr Górny 

Specjalista kontroli państwowej 

    /-/              /-/ 

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

  podpis             podpis 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał:  

Dyrektor Delegatury NIK w Olsztynie Piotr Górny. 
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