- projekt UCHWAŁA NR …………
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …… 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/687/09 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa, (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1392), art.16 ust 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1651) w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W Załączniku do uchwały Nr XXXVII/687/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków
Krajobrazowych

w Krośnie, zmienionej uchwałą Nr XXIV/446/12

Sejmiku

Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r., uchwałą Nr XLII/841/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2014r.,
uchwałą Nr LVII/1081/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września
2014r. oraz uchwałą nr VII/149/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, zwany dalej „Zespołem"
działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1651),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U.2013.885
ze zm.),

3) ustawy

z

dnia

5

czerwca

1998

r.

o

samorządzie

województwa

(j.t. Dz.U.2015.1392),
4) niniejszego Statutu.”
2. §5 otrzymuje brzmienie:
„1) Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu,
2) Do zakresu działania Dyrektora Zespołu oraz pracowników Zespołu,
stanowiących Służbę Parku Krajobrazowego należą zadania określone
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
3) Do zakresu działania Dyrektora Zespołu należy prowadzenie spraw
i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony terenów zieleni
i zadrzewień na podstawie art. 83 – art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody, na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego
przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.
4) Organem opiniodawczo – doradczym Zespołu jest Rada Zespołu Karpackich
Parków Krajobrazowych w Krośnie powoływana przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

UZASADNIENIE
Uchwała

Nr XXXVII/687/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia

2 września 2009 r. nadała Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
Statut, zgodnie z art. 16 ust 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
W związku z nowymi tekstami jednolitymi ustawy o ochronie przyrody, ustawy
o samorządzie województwa i ustawy o finansach publicznych zachodzi potrzeba
uaktualnienia ich publikatorów w § 1 Statutu.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw przekazała marszałkowi województwa kompetencje
dotyczące wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony terenów zieleni
i zadrzewień

w

odniesieniu

do

nieruchomości

będących

własnością

gminy

w miastach na prawach powiatu. Ze względów organizacyjnych korzystnym będzie
aby powyższe zadania na terenie miasta Krosna wykonywał w imieniu Marszałka
Województwa

Podkarpackiego

dyrektor

Zespołu

Karpackich

Parków

Krajobrazowych w Krośnie. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości
prawnej. Zgodnie z art. 42 ust.2 ustawy o samorządzie województwa marszałek
województwa

może

upoważnić

kierowników

wojewódzkich

jednostek

organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w sprawach
z zakresu administracji publicznej, które należą do kompetencji marszałka.
Wydawanie decyzji

z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień jest sprawą

z zakresu administracji publicznej. Wobec powyższego Marszałek Województwa
Podkarpackiego jest uprawniony do upoważnienia dyrektora Zespołu Karpackich
Parków Krajobrazowych w Krośnie, jako kierownika wojewódzkiej samorządowej
jednostki organizacyjnej do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących
ochrony terenów zieleni i zadrzewień na podstawie art. 83 – art. 90 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w zakresie w jakim sam jest upoważniony.
Wojewódzka samorządowa jednostka budżetowa, jaką jest zespół parków
krajobrazowych, działa na podstawie statutu. Wobec powyższego przed udzieleniem
upoważnienia marszałka koniecznym jest zmian statutu jednostki.

Sporządziła M. Radecka

