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WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DT. III.43 I .2.2.20 I 5 .J Sz. EW

Pan
Edmund Korgol
Starosta Grudziądzki
ul. MalomĘńska l
86-300 Grudziądz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 23 sĘcznia 2009 r. o wojewodzie

i administracji rządowej w województwie (Dz. IJ. Nr 31, poz.206 ze zm,), art,2 pkt 1

i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 20II r. o kontroli w administracji rządowej

(Dz. IJ. Nr 185, poz. 1092), w dniach 02-03.04.2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

przeprowadził kontrolę starosty Grudziądzkiego (zwanego dalej starostą), adres:

ul. MałomĘńska I, 86-300 Grudziądz, zręa\izowaftą przez letzega Szelągowskiego _

starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (upoważnienie nr 2I4l20I5) otaz Ewelinę

Waśniewską - sekretarkę w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Bydgoszczy (upowńnienie nr żI5l2075),

Kontrolę przeprowadzono w zakresie wykonywania wybranych zadah z zakJęstt

administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 13 paŹdziemika 1995 r. Prawo

łowieckie (Dz. U, z20I3 T.,poz. 1226 zę zm.) _ zwanądalej ustawą Prawo łowieckie,

Okręs objęty kontrolą: 01.01.2014 r. - 31 .12.2074 r.

W w5miku przeprowadzonej

pozytywnie.

kontroli dziŃa\ność kontrolowana oceniona została

Ocen dokonano na podstawie następujących ustaleń:

1. W okresie objętym kontrolą Starosta pełnił funkcję wydzierżawiającego dla 9

obwodów łowieckich polnych, dla których dzięrżawcami byli:
_ Kqło Łowieckie ,,Sokół" w Grudziądzu: obwód łowiecki nr 13,

- Koło Łowieckie ,,Czajkt'w Łasinie: obwód łowiecki nr 14,

_ Koło Łowieckie ,,Ponowa" w Lisnowię: obwód łowiecki tT 23,



2.

- Koło Łowieckie nr 31 Pracowników Nauki w Warszawie: obwód łowiecki rlr 24,

- Koło Łowieckie ,,Bażant" w Grudziądzu: obwód łowiecki nr ż5,
- Wojskowe Koło Łowieckie nr ż39,,Sokół" w Grudziądzu: obwód łowiecki rlt 37,

- Koło Łowieckie ,,Sokół" w Grudziądzu: obwód łowiecki nr 38,

- Wojskowe Koło Łowieckie nt 220,,Daniel" w Grudziądzu: obwód łowiecki nr 49,

- Koło Łowieckie im. Wojskiego w Grudziądzu: obwód łowiecki nr 50.

Obwody wyżęj wymienione zgodne są z danymi zawańymi w odpowiednich
załącznikach do: uchwały Nr LIlI379lI0 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie podziału województwa

kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie -Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego

nr I7I, poz. 2196, uchwały Nr XV/257l11 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału

województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Dz. Urz. Woj.
Kujawsko-Pomorskiego Nr 302, poz. 3300 oraz uchwały Nr XLV/7391I4 Sejmiku

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.0I.2014 r. zmteniającej uchwałę

w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie

(Dz,IJrz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r., poz. 290 - zwanej dalej uchwałą

z dnia27.01,2014 r.),

Umowy dziefiav,ry zawarte zostały na okres 10 lat (01.04.2007 r. - 31.03.2017 r.),

co odpowiada wlłnogom określonym w art. 29 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Zawa|ńśó treścióŃa 'zaŃartych uńóŃ oclpowiada- wyńógom określonym

w art. 29a ust. 1 tej ustawy. Na marginesie ustaleń kontroli, jako uwagę uboczną

wskazać należy, że w przypadkl2 umów (obwody o pierwotnej numeracji 25 i 38)

stwierdzono pojedyncze przypadki niezaŁączenia opinii jednostek samorządu

gminnego,

Po wprowadzęnhl,w życie uchwały z dnia 27.0L20I4 r., podmiot kontrolowany

dokonał zmian odnoszących się do treści ośmiu umów pierwotnych dzierżav"ry

obwodów łowieckich zawartych w dniu 30.03.2007 r., dostosowując numerację oraz

powierzchnie użytkowe obwodów do numeracji i powierzchni określonych w ww.

uchwale. Umowy dzierżav,ry zmienione zostały aneksami nr l zawartymi w dniu 11

marca 2014 r. dla obwodów łowieckich nr 14,23,24,25,37,38, 49,50
z pominięciem obwodu łowieckiego ff 13, którego umowa pierwotna została

aneksowana 15.06.2012 t. t w odniesieniu do którego pov,ryższa uchwała nie wnosiła

zm:lan wym a gaj ąc y ch do konan ia aktualizacj i num eracj i i p owi erz chni ob wo du,

W okresie objętym kontrolą wyliczanie czynszul dzięrżawnęgo dla poszczególnych

kół łowieckich dokonane zostało dla obwodów łowieckich nr 13, 14,23,24,25,37,
38, 49 oraz 50 w oparciu o powierzchnie uzl.tkowe tych obwodów określone

w załącznikl do uchwały z dnia 27.0I.ż0I4 r. z wykorzystaniem zasad

określonych w art. 30 ust. 2a ustawy Prawo łowieckie oraz § 4 rozporządzenta

Ministra Srodowiska z dnia 4 grudnia 2OO2 r. w sprawie zasadkategoryzacji obwodów

_,) .
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łowieckich, szczegołowych zasad ustalania czynszu dzierżawtego oraz udziału
dzięrżawcow obwodów łowieckich w kosźach ochrony lasu przed, zwierzyną
(Dz. U. Nr 2l0, Poz. I79I ze. zm.). Równowarlość pieniężna żyta ustalona
została dla okresu objętego kontrolą w oparciu o komunikat Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznęgo z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres 11 kwarlałów będącej podstawą do ustalenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2OI3 r., poz.814), obowiąmjący
dla okresu objętego kontrolą. Dla potrzeb kontroli przedstawione zostały
PrZeZ Podmiot kontrolowany wyliczenia wysokości czynszow dzieftavlnych
ww. obwodów łowieckich. Przy rczliczaniu czynszów stosowane były wyliczętia
ProPorcjonalne, odnoszące się do powierzchni obwodów dla poszczególnych
gmin i nadleśnictw wymienionych w załącznlkudo ww. uchwały.
W stosunku do dzierżawców obwodu nr 24 oraz obwodu nr 38,
w oParciu o dane Ptzekazane pTzez Nadleśnictwo Jamy czynsz został
powiększony o udział w kosztach ochrony lasu przed, zwierzyną, który
w całoŚci - zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie - został przekazany
odpowiedniemu nadleśnictwu,

Do wszYstkich kół łowieckich objętych umowami vlydzierżawiający skierował
W dniu 28.03.2014 r. zawiadomienia o wysokości ustalonego czynszu
dzierŻawnęgo ustalonego na sezon łowiecki 20I4l20I5, w tym dla dwóch kół również
udziaŁ w kosztach ochrony lasu ptzed zwierzyną, zę wskazaniem sposobu
i datY jego wniesienia na rachunek Starostwa Powiatowego w Grldziądzu.
Zavłiadomienia stanowiące realizację wymogu określonego w § 3 ust. 3 umowy
dzięrżary (,,W kazdym następnym roku umowy Wydzierżawiajqcy zawiadamia
Dzierzawcę o wysokoŚci czynszu dzierżawnego w terminie do dnią 3l marca."),
PodPisane zostały z upoważnięnia Starosty przez Kierownika Wydziału
Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej oraz
dostarczone kołom łowieckim za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W pismach
okreŚlono termin dokonania wpłaty do dnia 31 maja br. zgodnie z terminami
okreŚlonYmi w umowach dzierżawy. Kwoty brutto ujawnione w zawiadomieniach
odPowiadają kwotom wyliczeń czynszow dzierżavłnych dla poszczególnych
obwodów łowieckich spotządzonych dla poszczegolnych obwodów łowieckich dla
potrzeb kontroli,

poszczególne koła łowieckie wniosły w okresie objętym kontrolą czynsze
dzierżav,ltlę w kwotach określonych w skierowanych zawiadomieniach, w terminie
określonym w § 3 ust. 4 umowy dzierżavly (,,Dzierzawca płaci czynsz
dzierzawny jednorazowo do dnia 3t maja kazdego roku."), z wyjątkiem
Wojskowego Koła Łowieckiego nr 220 ,,Daniel" w Grudziądzu, które czwrsz
wniosło w dniu 02.06.2014 r. W stosunku do tego dzierżawcy naliczone zostały
odsetki ustawowe za powstał ą zwłokę,



7. O wysokości czynszow poinformowano zainteresowane gminy i nadleśnictwa
pismami z dnia24.II.2014 r. podpisanymiprzez dziaŁającego zupoważnienia Starosty
kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki
Wodnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. W dniu 02.12.2014 r.

vrlldzierżawiający przekazał rozliczone czynszę dzięrżavrlnę w łącznej
kwocie 21778,58 zł netto między poszczególne gminy (10 podmiotów)
i nadleśnictwa (2 podmioty), posiadające udziały powierzchniowe
w wydzierzawionych przez Starostę obwodach łowieckich - zgodnie z art. 31 ustawy
Prawo łowieckie. Rozdysponowana zostńa całość łącznej kwoty czynszow (netto)

uzyskanych od poszczególnych kół łowieckich. Kwoty rozliczonych czynszów
odpowiadają udziałom powierzchniowym gmin i nadleśnictw w powierzchniach
poszczegÓInych obwodów łowieckich, określonych w załączniku do uchwały z dnta
27.0I.2014 r.,

8. Zadania z kontrolowanego zakręsu ujęte zostały w Regulaminie
Orgarlizacyjnym Starostwa Powiatowego w Grudziądzu (załącznik do
uchwały Nr XXVIII/5712005 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia
29 grudnia 2005 r. zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Grudziądzkiego
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Grudziądzu zę zm.) jako realizowane przez Wydziń Ochrony
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej - § 18 pkt 5 lit. c
Regulaminu.

Do ustaleń zawat1rych w projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 28.04.2015 roku
nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia, wobec częgo w projekcie wystąpienia
pokontrolnego nie dokonano sprostowań, skreśleń ani uzupełnień.

Ze względu na pozytywną ocenę kontrolowanej dzińalności nie wskazuje się zakresu,
przyazyn i skutków stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości.

Należy mieć jednak na uwadze, ńy w przypadku zawił.łania kolejnych umów dzierżavql
obwodów łowieckich (w sytuacji dalszego obowiązl.wania aktualnych regulacji prawnych)
przestrzegac zasad uzyskiwania kompletu opinii wszystkich zainteresowanych jednostek
samorządu gminnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
zktórychjeden egzemplarz otrz;rmuje podmiot kontrolowany, a drugi egzemplarz pozostaje
w aktach kontroli.

W związku z pozytyvłną oceną kontrolowanej działalności i brakiem zalęceń
pokontrolnych niniej sze wystąpienie pokontrolne proszę pozostawić bez odpowiedzi.
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