
/PROJEKT/ 

UCHWAŁA 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……. 
zmieniająca uchwałę nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie 

powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

 
Na podstawie art. 400f ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), art. 18 pkt 20 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596  
z późn. zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Powołuje się z dniem …………  Pana Stanisława Bajdę w skład Rady Nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 
 

§ 2 
 

W uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 
2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
4) Stanisław Bajda. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
UZASDNIENIE 

 
Zgodnie z art. 400f ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) w skład rad nadzorczych 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wchodzą: 
 1) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska albo ich zastępcy, będący regionalnymi 

konserwatorami przyrody, albo wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska albo 
ich zastępcy; 

 2) przewodniczący regionalnych rad ochrony przyrody albo ich zastępcy albo 
przewodniczący regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na 
środowisko albo ich zastępcy; 

 3) przewodniczący komisji właściwych do spraw środowiska sejmików województw 
albo ich zastępcy; 

 4) dyrektorzy albo wicedyrektorzy departamentów do spraw ochrony środowiska 
urzędów marszałkowskich; 

 5) przedstawiciele organizacji ekologicznych zgłoszeni przez organizacje działające 
i posiadające struktury organizacyjne na terenie danego województwa i cieszący 
się poparciem największej liczby tych organizacji; 

 6) przedstawiciele samorządów gospodarczych wybrani przez sejmiki województw 
spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy gospodarcze; 

7) przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw środowiska 
spośród pracowników Biura Narodowego Funduszu lub urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw środowiska 

Przepis art. 400f ust. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi, iż 
członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy powołują i odwołują, 
uwzględniając stanowisko podmiotów, o których mowa w ust. 2 tego artykułu, sejmiki 
województw, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. 
 Z uwagi na fakt, iż kadencja Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który 
powołał Pana Stanisława Bajdę do Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie - 
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska poprzedniej kadencji – wygasła w 2014 r., istnieje potrzeba uzupełnienia 
składu ww. Rady Nadzorczej i powołanie do niej aktualnego przewodniczącego  
ww. Komisji - Pana Stanisława Bajdy. 
   
 

 
 
 
 

 
 
 
Sporządziła: Natalia Soja 


