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Ministerstwo Środowiska 
Biuro Ko n tro li i A u d ytu  
W e w n ę trzn e go

W nawiązaniu do pisma BKA-I-0941-4/26932/14/MN z dnia 3 lipca 2014 roku, 
Dyrekcja Parku Narodowego „Ujście Warty" składa informację w sprawie sposobu 
wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach zmierzających do realizacji 
zaleceń pokontrolnych.

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli komórki merytoryczne Parku wdrożyły niezbędne
procedury zmierzające do dokumentowania planowania zadań ochronnych, dodatkowo 
rozszerzonych o planowane koszty realizacji oraz planowane przychody z realizacji tych zadań. W 
chwili obecnej zespoły merytoryczne w Parku prowadzą niezbędną dokumentację w formie 
arkuszy i tabel pozwalającą w konsekwencji na realizację planowanych zadań. Wszystkie koszty 
są dokumentowane w formie rekordów w formularzach oprogramowania Microsoft Excel, co 
gwarantuje przejrzyste obrazowanie rzeczywistych kosztów oraz przychodów w każdym z 
zespołów merytorycznych. '

2. Dnia 17 czerwca 2014 roku dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty" pismem znak: 0-401
51/14/ML przesłał regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska w Gorzowie Wlkp. wszelkie 
uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony 
dla obszaru Natura 2000 „Ujście Warty" PLC080001, co w konsekwencji przyczyniło się do 
lepszej integracji służb ochrony przyrody obu instytucji, ale przede wszystkim przyczyniło się do 
usprawnienia komunikacji oraz wymiany doświadczeń w planowaniu i zarządzaniu obszarami 
cennymi przyrodniczo na terenie województwa lubuskiego, w tym w szczególności obszarem 
Ujścia Warty. Jednocześnie pragniemy poinformować, że regionalny dyrektor ochrony 
środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem znak WPN-II.6321.5.2.2013.MB z dnia 16 grudnia 2013 
roku zadeklarował chęć nawiązania ścisłej współpracy z dyrektorem PNUW w celu 
merytorycznego usprawnienia procesu planistycznego oraz przeprowadzenia procedur 
ustawowych w odniesieniu do aktualnie sporządzonego projektu planu ochrony Natura 2000 
Ujście Warty PLC080001. '
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3. Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty" nie będzie powierzał Głównemu Księgowemu Parku 
określonych obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, o którym mowa w art. 
53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty" w IV kwartale br. podejmie kolejne działania 
zmierzające do renegocjacji warunków umów dzierżawnych na realizację zadań ochronnych w 
Parku, mających na celu uzyskanie wyższych stawek czynszu dzierżawnego w 2015 roku. W 
grudniu br. realizowana będzie procedura na drodze przetargu nieograniczonego w formie 
licytacji, zmierzająca do wyłonienia ofert z najwyższą ceną.
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