
/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. 2 pkt 6, ust. 7 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 2015 r., poz. 1392  
z późn. zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Powołuje się z dniem …………  Pana ………………. 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 7 otrzymuje brzmienie: 
7) …………………….. 
 

§ 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. 

Zgodnie z art. 400f ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) członków rad nadzorczych 
wojewódzkich funduszy powołują i odwołują sejmiki województw. 

W dniu 3 lutego 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęła rezygnacja Pana Mieczysława Miazgi - 
dotychczasowego przedstawiciela samorządów gospodarczych - z funkcji członka 
Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie. 

 Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury zgłaszania kandydatów na 
przedstawiciela samorządów gospodarczych w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zostało 
opublikowane w dniu 23 lutego 2016 r. w gazecie „Super Nowości” oraz za stronie 
BIP tutejszego urzędu.  

Zgłoszeń mogły dokonywać wyłącznie samorządy gospodarcze (izby 
gospodarcze oraz terenowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 71 ust. 1 
ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych; organizacje samorządu 
gospodarczego rzemiosła: cechy, izby rzemieślnicze, Związek Rzemiosła Polskiego 
działające na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle; zrzeszenia oraz ich 
reprezentacje działające na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r.  
o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców; izby rolnicze działające na 
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych).  



Na ww. ogłoszenie wpłynęły dwie oferty, z których żadna nie spełniała 
stawianych wymogów: jedna została złożona przez podmiot nie będący samorządem 
gospodarczym, druga zawierała błędy formalne. 

Drugie ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury zgłaszania kandydatów 
na przedstawiciela samorządów gospodarczych w Radzie Nadzorczej WFOŚiGW  
w Rzeszowie zostało opublikowane w dniu 7 kwietnia 2016 r. w gazecie „Super 
Nowości” oraz za stronie BIP tutejszego urzędu. Wpłynęły dwa wnioski: 

1) wniosek Cechu Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie zgłaszający 
kandydaturę Pana Henryka Szczęcha; 

2) wniosek Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy zgłaszający 
kandydaturę Pana Zbigniewa Nosala. 

 
 
 

 
  
 

 
 

 
 
Sporządziła: Natalia Soja 6945 


