Załącznik do uchwały Nr …………
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ……………. r.

Statut
Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu
§1
Zespół Parków Krajobrazowych

w Przemyślu, zwany dalej „Zespołem" działa

na podstawie:
1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
4. Niniejszego Statutu.
§2
1. Zespół jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, utworzoną w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań
z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych
i kulturowych oraz działalności edukacyjnej, w warunkach zrównoważonego
rozwoju na obszarze parków krajobrazowych wymienionych w § 3, w granicach
administracyjnych Województwa Podkarpackiego.
2. Zespół jest jednostką budżetową samorządu województwa, w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych.
3. Siedzibą Zespołu jest miasto Przemyśl.
§3
Obszarem działania Zespołu są:
1. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego,
2. Park Krajobrazowy Gór Słonnych,
3. Południoworoztoczański Park Krajobrazowy,
4. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej,
5. Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” i jego otulina.

§4
1. Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą następujące stanowiska pracy:
1) Dyrektor,
2) Stanowisko pracy głównego księgowego i ds. kadr,
3) Stanowiska pracy ds. ochrony środowiska, krajobrazu, wartości historycznych
i kulturowych,
4) Stanowiska pracy ds. edukacji, turystyki i rekreacji,
5) Stanowiska pracy strażnika.
2. Do zakresu działań Zespołu należy również realizacja zadań obronnych,
zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.
3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres działania Zespołu oraz tryb jego
pracy określa regulamin organizacyjny tej jednostki nadany przez Dyrektora
w drodze

Zarządzenia,

zatwierdzony

uchwałą

Zarządu

Województwa

Podkarpackiego.
§5
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 Parków
Krajobrazowych

w

Przemyślu

powoływana

przez

Zarząd

Województwa

Podkarpackiego.
§6
Nadzór i kontrolę nad działalnością Zespołu sprawuje Zarząd Województwa
Podkarpackiego.

§7
Zespół używa pieczęci o treści: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu /adres,
telefon, fax, NIP, Regon/.
§8
Logo Zespołu przedstawia załącznik do niniejszego Statutu.
§9
Wszelkich zmian w Statucie Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu dokonuje
Sejmik Województwa Podkarpackiego w trybie właściwym dla jego ustanowienia.
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