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Uchwała Nr IV/7/3/2011 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 11 kwietnia 2011 r. 

w sprawie:  

wprowadzenia zmian w statucie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego  

Na podstawie  

art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  

(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.),  

art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  

(tekst jednolity Dz. U. Nr 151 z 2009 roku, poz. 1220 z późn. zm.)  

oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę 

o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)  

Sejmik Województwa Śląskiego  

uchwala:  

§ 1.  

1. W statucie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, stanowiącym załącznik do 

uchwały Nr III/41/6/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku 

w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 1 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 

z późn. zm.)”; 

2) § 1 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. 

Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)”; 

3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. W ramach nadzoru Zarząd Województwa Śląskiego przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie 

roczne i roczny plan pracy Zespołu Parków.”; 

4) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

„3. Szczegółową strukturę organizacyjną Zespołu Parków oraz zakres zadań poszczególnych 

komórek organizacyjnych i pracowników określa regulamin organizacyjny ustanawiany przez 

Dyrektora Zespołu Parków.”; 

5) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Zespołem Parków kieruje Dyrektor Zespołu Parków, zwany dalej „Dyrektorem”. Dyrektor 

jest kierownikiem jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa Śląskiego.”; 

6) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Dyrektor wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do osób 

zatrudnionych w Zespole Parków.”; 

7) w § 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  
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„6. Dyrektor składa Zarządowi Województwa plan pracy Zespołu Parków na dany rok 

budżetowy i sprawozdanie z realizacji zadań przyjętych do realizacji w roku poprzednim.”; 

8) w § 6 uchyla się ust. 2,  

9) § 10 otrzymuje brzmienie:  

„Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) i na zasadach w nich zawartych 

przy Dyrektorze działa Rada Zespołu Parków Krajobrazowych.”; 

10) § 11 otrzymuje brzmienie:  

„Wymagania kwalifikacyjne pracowników oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne 

przepisy.”. 

2. Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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