Protokół
z XIII Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi
odbytego dnia 28 maja 2010 r. w Białowieży
W związku z brakiem quorum w pierwszy terminie (godz. 9.00) obrady Walnego Zgromadzenia zostały przesunięte
na godz. 9.30.
Ad. 1
XIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami
Narodowymi otworzył Wójt Gminy Białowieża.
Ad. 2
W obradach uczestniczy 10 członków zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Ad. 3
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został wybrany Wójt Gminy Białowieża Albert Waldemar Litwinowicz.
Ad. 4
Porządek obrad odczytany przez Przewodniczącego przedstawiał się następująco:
Otwarcie XIII Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór przewodniczącego XIII Walnego Zgromadzenia
4. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad
5. Sprawozdanie Zarządu za jedenasty rok działalności (III rok, III kadencji)
6. Sprawozdanie Skarbnika Stowarzyszenia za "okres sprawozdawczy" oraz przedstawienie "bilansu" za rok kalendarzowy
2009, na potrzeby Urzędu Skarbowego
7. Stanowisko Komisji Rewizyjnej, wraz z wnioskiem absolutoryjnym
8. Dyskusja nt. sprawozdania z działalności Zarządu
9. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i udzielenia absolutorium Zarządowi
10. Uchwała w sprawie BILANSU za 2009r.
11. Propozycje innych uchwał lub pisemnych stanowisk – wg potrzeb
Uwag do porządku posiedzenia nie wniesiono. Porządek obrad został poddany pod głosowanie
Kto jest za przyjęciem porządku obrad
za głosowało 10 członków
W związku z powyższym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

1.

Ad. 5/Ad. 8
Po odczytaniu sprawozdania Przewodniczącego Zarządu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu,
sprawozdanie zostało poddane pod dyskusję. Poruszono następujące tematy:
J. Klimczak – poruszył temat dotyczący częstotliwości spotkań. Zdaniem Skarbnika Zarządu jest, aby posiedzenia
odbywały się raz w roku. W przypadku pojawienia się problemu można będzie rozwiązać go i skonsultować się telefonicznie.
S. Żywczak – w odniesieniu do wypowiedzi Skarbnika poinformował o zapisie w statucie mówiącym, iż Zarząd
zbiera się przynajmniej raz na kwartał. W przypadku, gdy Stowarzyszenie chce, aby zebrania odbywały się raz na rok,
wówczas należy nanieść poprawki do statutu. Następnie nawiązując do sprawozdania Przewodniczącego Zarządu nie
podzielił zdania, iż nie było kontaktów. Przedstawił ubiegłoroczną sytuację, gdy Gmina Zawoja prowadziła postępowanie
administracyjne z Ministrem Środowiska. Sprawa zakończyła się złożeniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Gmina
złożyła skargę na Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poszerzenia obszarów NATURA 2000 na terenie Gminy
Zawoja. O istocie i meritum sprawy Przewodniczący Zarządu został poinformowany. Na dzień dzisiejszy Trybunał
Konstytucyjny odrzucił rozpatrzenie skargi Gminy Zawoja. Gmina w terminie siedmiodniowym złożyła zażalenie.
Dokumentacja z postępowania będzie przekazana za przyzwoleniem Wójta Gminy Zawoja. Pan Żywczak również
poinformował, iż sprawa dotycząca NATURY 2000 został przekazana do Rzecznika Praw Obywatelskich ze względu na
istotne naruszenia przez działania Ministra Środowiska i jego rozporządzenia w stosunku do wolności obywatelskiej.
W dalszej części dyskusji został poruszony temat dotyczący NATURA 2000. Wójt Gminy Białowieża
poinformował o działaniach Instytutu Ekonomiki Rolnictwa przy Polskiej Akademii Nauk, który zajmuje się
oddziaływaniem NATURY 2000 na stronę ekonomiczną w obszarach występowania Jest przygotowywana publikacja, która
podsumowuje całokształt badań.
W wyniku dyskusji przeprowadzonej między członkami zgromadzenia wywiązała się propozycja wypracowania
stanowiska do Ministerstwa Środowiska, w którym należałoby ująć następujące zagadnienia:
 W sytuacji, kiedy zostały wprowadzone obszary NATURA 2000 wbrew stanowiskom Rad Gmin, oczekujemy
zdecydowanego działania mającego na celu wypracowanie mechanizmu rekompensat finansowych pod
adresem obszarów Naturowych
 Tereny NATURY, które nawiedziła powódź powinny mieć o wiele większe rekompensaty
 Umożliwić wykonywanie pewnych prac na terenach ,,naturowych”, które zmniejszą skutki przy powodzi (np.
udrażnianie zarośniętych rzek biegnących po terenie gdzie występuje obszar NATURY 2000), zwiększyć
odpływ wody
 Dopłaty do zalesiania
Do opracowania treści stanowiska zostali wybrani: Zbigniew Szczepański, Roman Wawrzycki, Tadeusz Chałko,
Następnie Przewodniczący XIII Walnego Zgromadzenia poddał sprawozdanie pod głosowanie
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Kto jest za przyjęciem sprawozdania Zarządu za jedenasty rok działalności
za głosowało 10 członków
Przewodniczący XIII Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż sprawozdanie Zarządu za jedenasty rok działalności
zostało przyjęte jednogłośnie, na obecnych 10 członków za głosowało 10.
Ad. 6
Sprawozdanie Skarbnika Stowarzyszenia za "okres sprawozdawczy" oraz przedstawienie "bilansu" za rok
kalendarzowy 2009, na potrzeby Urzędu Skarbowego za rok gospodarczy od 5 czerwca 2009 r. do 28 maja 2010 r.
przedstawił skarbnik Zarządu J. Klimczak następująco:
Stan konta na 28 maja 2010 r. wynosi 10 989,62 zł. W roku gospodarczym 2009/2010 wpłynęło składek
członkowskich na kwotę 11 932,57 zł. Na działalność statutową wydano 6 632,56 zł. Szczegółowe sprawozdanie stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Następnie przedstawił bilans za 2009 rok, który stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu oraz załącznik nr 5 przedstawiający rachunek wyników za rok 2009.
Ad. 7
Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji. Treść stanowiska stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.
Wniosek o udzielenie absolutorium
Zdaniem Komisji obecna sytuacja nie dezawuuje jednak dotychczasowych osiągnięć w działalności Stowarzyszenia i
jego Zarządu. Toteż pomimo ostatnich trudności i niedociągnięć w pracy Zarządu mających miejsce w okresie
sprawozdawczym, w trosce o utrzymanie integracji Stowarzyszenia Komisja wnosi o udzielenie absolutorium całemu
Zarządowi za w/w okres, z uwzględnieniem całokształtu pracy w obecnej kadencji, uważając iż było dużo pozytywnych
efektów tej działalności na rzecz społeczności lokalnych nie tylko członków Stowarzyszenia.
Ad. 9
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
Przewodniczący XIII Walnego Zgromadzenia poddał w/w uchwałę pod głosowanie
Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Stowarzyszenia
za głosowało 10 członków
Przewodniczący XIII Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie. Na obecnych 10 członków za głosowało 10. Powyższej uchwale nadaje się
kolejny Nr XIII/54/2010 i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 10
Uchwała w sprawie BILANSU za 2009 r. wszyscy członkowie Kongresu zapoznali się z przedstawionym w
punkcie 6 sprawozdaniem Skarbnika. W związku z powyższym Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie
Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2009 Stowarzyszenia Samorządów Polskich
Współdziałających z Parkami Narodowymi
za głosowało 10 członków
Przewodniczący XIII Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2009 Stowarzyszenia
Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi została przyjęta jednogłośnie. Na obecnych 10 członków
za głosowało 10. Powyższej uchwale nadaje się kolejny Nr XIII/55/2010 i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 11
Skarbnik Zarządu przedstawił plan wydatków i przychodów następująco:
PRZYCHODY:
- składki członkowskie – 11.000,00 zł
- saldo – 10.989,62 zł.
- ogółem 21.989,62 zł
WYDATKI:
- obsługa Walnego Zgromadzenia – 2011 – 6.000,00 zł
- promocja Stowarzyszenia – 0,00 zł
- wydatki administracyjne – 7.000,00 zł
- obsługa zewnętrzna – umowy i zlecenia – 3.000,00 zł
- analiza i ekspertyzy prawne – 5.989,62 zł
- ogółem – 21.989,62 zł
Propozycje do planu wydatków Stowarzyszenia złożone przez S. Żywczaka :
- zdjąć 2.000,00 zł z obsługi Walnego Zgromadzenia i przeznaczyć na:
 1.000,00 zł na promocję Stowarzyszenia
 1.000,00 zł na obsługę zewnętrzną – umowy i zlecenia
W związku ze złożoną propozycją o przeznaczenie 1.000,00 zł na promocję wywiązała się dyskusja na jakie działania
promocyjne należy przeznaczyć powyższą kwotę. Zaproponowano:
- aby promować się za pośrednictwem gazet samorządowych, w których należałoby poruszyć problemy z jakimi boryka się
Stowarzyszenie, oraz jakie działania podejmuje i jakie odnosi sukcesy.
- aby kolejne spotkanie Walnego połączyć z konferencją z udziałem dyrektorów Parków Narodowych, zaprosić
przedstawicieli z Ministerstwa Środowiska. W odniesieniu do powyższej propozycji delegaci dyskutowali, iż Stowarzyszenie
na początku swej działalności zapraszało przedstawicieli Parków, dyrektorzy nie są partnerami do rozmów gdyż ich wiążą
przepisy, ich idee i poglądy zawsze będą nad poglądami Stowarzyszenia. Na spotkania należy zapraszać nie dyrektorów lecz
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Konserwatorów Przyrody, z Regionalnej i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, z Ministerstwa Środowiska i
przedstawić z jakimi problemami borykają się samorządy oraz co należałoby zmienić w prawie dotyczącym środowiska.
- nawiązując do w/w wypowiedzi S. Żywczak zaproponował, aby zaprosić parlamentarzystów z danego okręgu gdzie będzie
miało miejsce Walne Zgromadzenie, zwłaszcza tych, którzy mają umocowanie w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.
Po przeprowadzonej dyskusji plan po wydatkach przedstawił się następująco:
- obsługa Walnego Zgromadzenia – 2011 – 5.000,00 zł
- promocja Stowarzyszenia – 2.000,00 zł
- wydatki administracyjne – 7.000,00 zł
- obsługa zewnętrzna – umowy i zlecenia – 3.000,00 zł
- analiza i ekspertyzy prawne – 4.989,62 zł
- ogółem – 21.989,62 zł
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po naniesieniu powyższej propozycji do planu poddał uchwałę pod
głosowanie
Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie planu wydatków
Stowarzyszenia
za głosowało 10 członków
Przewodniczący XIII Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała w sprawie planu wydatków Stowarzyszenia
została przyjęta jednogłośnie na obecnych 10 członków za głosowało 10. Powyższej uchwale nadaje się kolejny Nr
XIII/56/2010 i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu
Wójt Gminy Lutowiska poruszył temat dotyczący zwrócenia się o utracone dochody z tytułu lasów ochronnych.
Należy poczynić starania w kierunku rekompensaty. Wójt Gminy Białowieża w uzupełnieniu powiedział, iż do stanowiska
należałoby wziąć pod uwagę parki zabytkowe (występują dwa tytuły zwolnień z podatku: 1) teren Parku Narodowego gdzie
obniżone są podatki, 2) teren podlegający Konserwatorowi Zabytków gdzie nie ma żadnej rekompensaty) oraz lasy do 40
roku życia.
W postępowaniu konkursowym na terenie na którym znajdują się Parki był przedstawiciel samorządu gminnego.
STANOWISKO
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia wnioskuje o zmianę przepisów dotyczących podatków od lasów powyżej 40
roku życia ze względu na to, że w tych lasach też jest prowadzone pozyskiwanie drewna, dotyczy też parków i rezerwatów.
Wnioskujemy o objęcie podatkiem lasy poniżej 40 roku życia i obszary ochronne 100% podatkiem leśnym.
STANOWISKO
Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi wnioskuje, aby w
postępowaniach konkursowych na stanowiska dyrektorów Parków Narodowych uczestniczyli przedstawiciele gmin na
terenie, których one się znajdują.
STANOWISKO
Nasze Stowarzyszenie wyraża swój niepokój i niezadowolenie z tytułu obejmowania kolejnych terenów formą
ochrony przyrody NATURA 2000 wbrew opiniom zainteresowanych gmin. Wnioskujemy, aby kolejne powiększania
obszarów obejmowanych tą formą ochrony przyrody były bezwzględnie uzgadniane z zainteresowanymi samorządami, a nie
jak do tej pory tylko opiniowane. Wnioskujemy, aby dla gmin objętych NATURĄ 2000 wypracowano mechanizmy prawnofinansowe rekompensujące skutki finansowe z tytułu ochrony tych terenów tym samym ograniczenia na tym terenie
działalności gospodarczej.
Pan S. Żywczak nadmienił, iż powyższe wnioski składał osobiście na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w
Gminie Radków, na które nie zostały udzielone odpowiedzi od Prezesa Zarządu, czy zostały przekazane do realizacji. Gmina
ponownie przedkłada te same wnioski, które zostały wypracowane na forum wójtów i burmistrzów z południowej Polski,
którzy borykają się z tymi problemami na styku obszarów NATURA 2000, gdyż głównie dotyczy społeczności lokalnej.
Następnie zgłosił problem, który wynikł podczas poszerzenia Babiogórskiego Parku Narodowego w 1996 r. Tereny, które
weszły w zasięg Parku są terenami zasiedlonymi przez mieszkańców. Z drogi komunikacji wewnętrznej korzysta Park, który
w ramach swej działalności ochronnej wykonując ścinkę i handel drzewem powodują niszczenie nawierzchni drogi. Powstaje
problem, kto ma finansować naprawę tych dróg.
Złożył również dokumentację, jaka została przekazana do Rzecznika praw Obywatelskich z prośbą, aby Prezes
Zarządu skontaktował się z Wójtem, czy może opublikować je na stronie internetowej Stowarzyszenia.

1)
2)

3)
4)

WNIOSKI
Złożone przez Gminę Zawoja
Należy zastąpić ustawowy wymóg opiniowania propozycji obszarów Natura 2000 przez Rady Gmin, obowiązkiem
dokonania uzgodnienia przez Ministra Środowiska z właściwą Radą Gminy.
Przekładając propozycje obszarów Natura 2000, Minister Środowiska zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie
merytoryczne i prawne propozycji.
Umieszczony na stronie internetowej kwestionariusz winien w sposób przystępny charakteryzować walory
przyrodnicze obszaru, a także zawierać podstawowy zakres informacji dotyczący elementów przyrodniczych
podlegających szczególnej ochronie.
Konieczne jest uporządkowanie informacji na temat obszarów Natura 2000, w odniesieniu, do których obowiązują
przepisy dotyczące postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko.
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5)
6)
7)

Uznaje się na nieuzasadnione obejmowanie ochroną prawną terenów silnie przekształconych, w tym
zurbanizowanych. Tego rodzaju przypadki wpływają na deprecjację ochrony przyrody.
Konieczne jest zapewnienie przez Ministra Środowiska środków finansowych umożliwiających opracowanie
planów ochrony, a także wypłatę rekompensaty, stosownie do zapisu art. 36, ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.
Pilnego uregulowania wymaga sprawa nadzoru nad obszarami Natura 2000.

Przedstawiciel Gminy Czorsztyn F. Górecki poinformował o zdarzeniu, jakie miało miejsce pomiędzy
Sromowcami Wyżne a Sromowcami Niżne powstało osuwisko na drodze powiatowej. Na sesji zostało podjęte rezolucje,
zostało skierowane pismo do Premiera D. Tuska jak również zawiadomienie do prokuratury o naruszeniu przepisów o
zagrożeniu jak również naruszenie nietykalności mieszkańców poruszających się w/w drogą, która przebiega przez Pieniński
Park Narodowy. Zwrócił się również do Stowarzyszenia o wsparcie w powyższej sprawie, gdyż jest to problem 1200
mieszkańców Sromowce Niżne, 1500 mieszkańców Sromowce Wyżne. Z powyższej drogi korzystają dzieci udające się do
gimnazjum, osoby chore udające się do ośrodka zdrowia jak również na dializy. Z dniem 21 maja droga została zamknięta na
okres jednego tygodnia.
Pan Górecki zobowiązał, iż stanowisko Rady w powyższej sprawie zostanie przesłane mailem.
Stowarzyszenie jednogłośnie przyjęło powyższe stanowiska.
Po przerwie Członkowie Stowarzyszenia poruszyli temat dotyczący projektu zmian w ustawach o ochronie
przyrody i w ustawie o ochronie środowiska dotyczące poszerzenia Parku jak również NATURY 2000. Analizowano art. 10
ust. 2 ustawy a mianowicie zapis dotyczący terminu opiniowania przez organy uchwałodawcze w spawie poszerzenia Parku.
Zapis w projekcie przewiduje termin 30 dniowy. Termin ten nie jest zmieniony, pozostaje bez zmian. Wobec powyższego
złożono propozycję o ujęcie we wniosku terminu do uzgodnienia 90 dni. Złożono również propozycję o przejrzenie zmian w
projekcie ustawy przez prawnika.
WNIOSKI
Do zmiany Ustawy o ochronie przyrody dotyczące obszarów Natura 2000 przyjęte na forum wójtów i
burmistrzów
1)

Należy zastąpić ustawowy wymóg opiniowania propozycji obszarów Natura 2000 przez Rady Gmin
obowiązkiem dokonania uzgodnienia przez Ministra Środowiska z właściwą Radą Gminy w terminie 90 dni (art. 27,
ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody).
2)
Przedkładając propozycje obszarów Natura 2000, Minister Środowiska zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie
merytoryczne i prawne propozycji.
3)
W ustawie należy uwzględnić preferencje w uzyskaniu środków na inwestycje proekologiczne dla gmin objętych
obszarem Natura 2000.
4)
Gminom objętym obszarem Natura 2000 należy zapewnić dodatkowe subwencje wyrównawcze rekompensujące
zwiększone wydatki samorządów związane z funkcjonowaniem obszaru w gminie.
Zbigniew Biernat /Burmistrz Zatora/
WNIOSEK
Gminy Zawoja
Należy podjąć działania mające na celu ułatwienie pozyskania terenów Skarbu Państwa (Lasy Państwowe, Parki
Narodowe) przez Samorządy, szczególnie położone w terenach górskich, pod inwestycje o szczególnym znaczeniu dla
rozwoju tych gmin i społeczności lokalnych je zamieszkujących (np. koleje liniowe z infrastrukturą)
Delegat Gminy S. Żywczak
Ustalono, iż następne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Urszulinie a rewidenta ustali Zarząd. Rewident ma
sprawdzić rok 2010.
W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący XIII Walnego Zgromadzenia zamknął XIII Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi
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Przewodniczący
XIII Walnego Zgromadzenia
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