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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 Poznaniu 
przeprowadziła, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, kontrolę 
realizacji ustawowych zadań w parkach krajobrazowych, w okresie od dnia 1 sierpnia 2009 r. 
do dnia 2 grudnia 2011 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 
podpisanym w dniu 15 grudnia 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 
o NIK, przekazuje Panu Marszałkowi niniejsze 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, nadzór Pana Marszałka nad realizacją 
przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ustawowych zadań, 
w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody2. 

 

Nadzór nad działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego (dalej „Zespół Parków”), został przypisany, w regulaminie organizacyjnym 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (dalej „Urząd Marszałkowski”), 
Departamentowi Środowiska. NIK zwraca uwagę, Ŝe do dnia zakończenia kontroli, zadania te 
nie zostały zapisane w regulaminie organizacyjnym Departamentu. Prowadzone były jednak 
prace nad nowelizacją tego dokumentu, które miały się zakończyć w grudniu 2011 r. 
Obowiązek współpracy z Zespołem Parków został wpisany w zakres obowiązków jednego 
pracownika Departamentu Środowiska, który zatrudniony jest od kwietnia 2011 r. Do tego 
dnia pracownicy Departamentu współpracowali z Zespołem Parków ramach swoich 
obowiązków słuŜbowych, głównie w sprawach planowania i wykonania budŜetu 
województwa oraz w sprawach prawnych i organizacyjnych, związanych z procedurami 
tworzenia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego aktów prawnych wewnętrznych 
i zewnętrznych.  

W okresie objętym kontrolą został nadany, uchwałą Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, statut Zespołu Parków oraz powołani zostali przez Zarząd Województwa 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm. 
2 Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm. 
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Wielkopolskiego: Dyrektor oraz Rada Zespołu Parków. Zespół Parków nie prowadził w tym 
okresie działań, w zakresie tworzenia i likwidacji parków krajobrazowych, ustanawiania 
planu ochrony dla parków krajobrazowych, wyznaczania obszaru chronionego krajobrazu 
oraz zakazów właściwych dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części, które 
wskazane są w zakresie objętym nadzorem Departamentu Środowiska.  

W związku z przejęciem z dniem 1 sierpnia 2009 r. przez Pana Marszałka nadzoru nad 
działalnością Zespołu Parków, Wojewoda Wielkopolski w dniu 29 czerwca 2009 r., przekazał 
Zarządowi Województwa Wielkopolskiego wykaz mienia Skarbu Państwa niezbędnego do 
wykonywania zadań przekazywanych ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej 
w województwie3, które na mocy tej ustawy stało się mieniem Województwa 
Wielkopolskiego. Wykaz ten, został uzupełniony aneksem z dnia 19 sierpnia 2011 r., 
w związku z przekazaniem nieruchomości, na obszarze której Zespół Parków realizuje 
zadania z zakresu działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej. Przekazane 
składniki mienia Skarbu Państwa, uŜytkowane są w ten sam sposób, jak poprzednio. 

Departament Środowiska uzyskiwał informacje o sposobie wykonywania przez Zespół 
Parków zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody, w miarę zgłaszanych potrzeb. 
Nie zawierały one danych o oznakowaniu granic parków, stwierdzonych naruszeniach 
zakazów oraz działaniach podejmowanych w celu ukarania winnych, gdyŜ zadania te 
realizowane są samodzielnie przez Zespół Parków. 

NIK pozytywnie ocenia nadzór sprawowany przez Pana Marszałka nad prowadzoną 
przez Zespół Parków gospodarką finansową. Ocena prawidłowości gospodarowania 
i efektywności wykorzystania środków finansowych dokonywana była m.in. w oparciu 
o sprawozdania budŜetowe przekazywane przez Zespół Parków. Departament Środowiska 
przeprowadził jedną kontrolą w zakresie wydatkowania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od dnia 1 sierpnia 2009 r. do dnia 
31 grudnia 2010 r., w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.  

Z budŜetu Marszałka Województwa do Zespołu Parków przekazano: w 2010 r. – 
546.000 zł, a do dnia 31 października 2011 r. – 1.134.000 zł. Wojewoda Wielkopolski na 
realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazał dotację celową w wysokości: 
w 2009 r. – 660.891 zł, w 2010 r. – 1.020.137 zł, a w 2011 r. – 1.035.000 zł. Przekazane 
dotacje była niewystarczające i Zespół Parków, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, 
zwracał się z prośbą o ich zwiększenie: w 2010 r. o 1.970.000 zł z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia, wydatki na majątkowe a w 2011 r. o 784.919 zł na czynną ochronę, co jednak 
nie nastąpiło.  

Przedstawiając powyŜsze oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu 
nie formułuje wniosków pokontrolnych i nie oczekuje przedstawienia przez Pana Marszałka 
informacji, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o NIK. 

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

                                                 
3 Dz. U. Nr 92, poz. 753, ze zm. 


