Sprawozdanie Zarządu
Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi
za okres od 22 czerwca 2006r. do 30 maja 2007r.

W tym okresie Zarząd odbył tylko dwa spotkania tj. 30.08.2006r. oraz 30.05.br., a poza tym
prowadzono konsultacje telefoniczne. Taki stan rzeczy był spowodowany przede wszystkim
tym, Ŝe w obecnej sytuacji kaŜde spotkanie Zarządu to koszt dla Stowarzyszenia. Od grudnia
2006r. juŜ trzech członków Zarządu nie jest przedstawicielami gmin członkowskich, kol.
Piotr Bąk utracił formalnie prawo reprezentowania Gminy Zakopane, a więc wzrósłby koszt
uczestnictwa w posiedzeniu obciąŜający Stowarzyszenie.
Posiedzenie w dniu 30 sierpnia 2006r. odbyło się w Warszawie i było powiązane ze spotkaniem z Głównym Konserwatorem Przyrody – Panem Andrzejem Szwedą – Lewandowskim.
Członkowie Zarządu przedstawili Panu Ministrowi Stowarzyszenie od strony jego załoŜeń
programowych i dotychczasowych obszarów działania, a takŜe zasygnalizowali aktualne
problemy tj:
- „przymiarki” do kolejnej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z propozycjami
świadczącymi o kolejnej próbie umniejszenia, a nawet wyeliminowania wpływu
samorządów,
- brak planów ochrony parków i tego skutki,
- niespójności występujące w obowiązujących przepisach prawnych,
- wymogi Natury 2000 w kontekście planowania przestrzennego.
Na zakończenie Zarząd złoŜył deklarację gotowości i woli współpracy w realizacji programu
zrównowaŜonego rozwoju. Pan Minister bardzo pozytywnie ocenił działalność Stowarzyszenia i zapewnił o gotowości współpracy.
W dniu 4 września 2006r. odbyło się krótkie „teleposiedzenie” dotyczące przyjęcia Gminy
Krempna na członka Stowarzyszenia, podjęto uchwałę Z-10-2006 w tej sprawie.
W dniu 30 listopada 2006r. odbyło się „teleposiedzenie” dotyczące realizacji wytycznych IX
Walnego w kwestii utrzymania strony internetowej Stowarzyszenia. W tej sprawie podjęto
uchwałę Z-11-2006 na mocy której utrzymuje się „stronę” i zleca Przewodniczącemu wynegocjowanie ceny za utrzymanie w roku 2007r., wskazane jest aby obsługującym pozostała ta
sama osoba co w roku 2006.
Efektem powyŜszego było ustalenie ceny w wysokości 1300,- (brutto) i podpisanie stosownej
umowy w grudniu 2006r.
W dniu 16 kwietnia 2007r. odbyło się kolejne „teleposiedzenie” poświęcone organizacji X
Walnego oraz sytuacji wynikłej z faktu utracenia mandatu Gminy Zakopane przez kol. Piotra
Bąka, a tym samym problemowi sfinansowania jego udziału w X Walnym.
W związku z powyŜszym podjęto trzy uchwały:
- Z-12-2007 w sprawie zwołania X Walnego Zgromadzenia Członków,
- Z-13-2007 w sprawie finansowania udziału członków organów Stowarzyszenia, nie
będących delegatami samorządów członkowskich, w posiedzeniach Zarządu i Walnego Zgromadzenia (jest to uchwała o charakterze ogólnym, regulującym zasadę i formę
rozliczania kosztów z tym związanych),
- Z-14-2007 w sprawie konkretnego wydatku związanego z udziałem w X Walnym kol.
Kol. Piotra Bąka, Jana Klimczaka, Huberta Prałata.
Omówiono równieŜ sprawę „dyscypliny składkowej” członków, okazało się Ŝe tylko 2 gminy
zrealizowały ten obowiązek do kończ marca br. Przy czym jedna z nich wpłaciła składkę wg
starej stawki, czyli 0,04 zł/mieszkańca. Przewodniczący zobowiązał się rozesłać przypomnienie do wszystkich pozostałych gmin. Uczynił to pocztą elektroniczną.
Czwarte posiedzenie, a drugie „normalne” odbyło się wczoraj tj. 30 maja br., a dotyczyło :

-

-

-

sprawozdania finansowego za 2006r., które zostało przesłane do Urzędu Skarbowego
(CIT-8 i CIT-8/0) w terminie ustawowym,
rozliczenie Skarbnika za okres 22 czerwca 2006r. – 29 maja 2007r.,
„zagospodarowania” kol. Piotra Bąka, który przestał być reprezentantem Gminy
Zakopane ale nadal jest przedstawicielem i członkiem PROP-u, w tej sprawie
postanowiono przedłoŜyć propozycję Zarządowi III kadencji, po jego ukonstytuowaniu,
omówiono sprawozdanie Przewodniczącego za II kadencję Zarządu.

Oprócz powyŜszego Zarząd realizował zadania bieŜące, takie jak:
- próba zebrania danych nt wysokości i problemów z uzyskaniem naleŜnej rekompensaty za utracone dochody ze zwolnień od podatków i opłat, z niepełnych danych (informacje od 11 gmin) udokumentowanym rekordzistą została Gmina Lutowiska z kwotą
2.152.178,-, podobno Gmina Smołdzino złoŜyła wniosek o ponad 6,5 mln ale rezultat
nie jest znany gdyŜ poza Wójtem nikt nie chce nic powiedzieć na ten temat, a z
Wójtem pomimo kilkunastu prób nie udało mi się porozmawiać;
- w grudniu 2006r. (pismo – 14.12.2006r.) podjął próbę wynegocjowania z Ministrem
Środowiska wydłuŜenia terminu, np. do 15 stycznia 2007r., składania opinii i uwag do
projektu nowych obszarów Natura 2000. Minister oddalił wniosek, uzasadniając to
wymogami zapisów ustawy o ochronie przyrody (30 dni od otrzymania propozycji),
nie uzyskała aprobaty argumentacja, Ŝe czas na zapoznanie się z projektem i ustosunkowanie się do niego, głównie pod kontem rozwoju inwestycyjnego gmin, przypadł na
okres konstytuowania się nowych władz samorządowych;
- utrzymywanie kontaktów telefonicznych z parlamentarzystami związanymi z problematyką samorządowo – środowiskowo - przyrodniczą;
- bieŜące śledzenie propozycji zmian w ustawodawstwie związanym z ochroną przyrody, środowiska, planowania przestrzennego oraz organizacji strukturalnej zarządzania
lasami i obszarami prawnie chronionymi;
- utrzymanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi np. Regionalnym
Centrum Ekologicznym na Europę Środkową i Wschodnią;
- przygotowywanie materiałów i aktualizacja informacji na stronie Stowarzyszenia, dla
informacji : strona istnieje prawie 16 miesięcy, a do dnia 29 maja br. odwiedziło ją
ponad 5.200 osób.
Działalność Zarządu wygenerowała określone koszty, które w okresie czerwiec 2006r. – maj
2007r., wyniosły około 4.900,- złotych (z rezerwą) w tym:
- obsługa zewnętrzna (rozliczenie i bilans za 2006r.) – 400,- promocja i edukacja – 1300,- wydatki administracyjne (w tym – delegacja do Warszawy, opłaty pocztowe, telefony
itp.) – około 1200,- obsługa X Walnego (delegacje trzech osób – do 1000,-, rezerwa na inne wydatki –
1000,-) – łącznie 2000,Kwoty te nie przekroczyły środków zaplanowanych (wg załącznika do uchwały W-IX-372006), a osiągnęły pułap 32,4 % przewidywanych wydatków. Główna przyczyna takiego stanu to „marazm Sejmu RP” – wiele projektów przy minimum działań, a więc brak potrzeby
aktywnego uczestnictwa. Nie uczestniczyliśmy równieŜ w Ŝadnym szkoleniu czy spotkaniu
związanym z wyjazdem.
Opracował:
Hubert Prałat – Przewodniczący Zarządu

Mosina – Radków , dnia 31 maja 2007r.

