
UCHWAŁA NR XII/221/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 

Na podstawie art. 400p 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 

 

W Statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/800/10 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Statutu 

Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Rzeszowie, zmienionej uchwałą Nr V/54/11 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 31 stycznia 2011 r. oraz uchwałą Nr X/158/11 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Rzeszowie zwany dalej „Wojewódzkim Funduszem” lub „samorządową 

osobą prawną”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą” oraz postanowień niniejszego Statutu.”. 

 

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wojewódzki Fundusz jest jednostką sektora finansów publicznych – 

samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. 

zm.)”. 

 

3) w § 8 ust. 1 i 4 otrzymują brzmienie: 

„1. Organy Wojewódzkiego Funduszu obradują na posiedzeniach podejmując 

uchwały w sprawach należących do ich właściwości. Rada Nadzorcza może 

podejmować uchwały w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków 



bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pozwalających na 

identyfikację osób biorących udział w głosowaniu.” 

„4. Z posiedzeń organów oraz z podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał                

w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość sporządzane są protokoły, które są 

przyjmowane w drodze uchwał na następnym posiedzeniu. Protokoły 

przechowuje Biuro Wojewódzkiego Funduszu.”. 

 

4) w § 13 po ust. 5 dodaje się ust. 6 – 8 w brzmieniu: 

„6. Podejmowanie uchwał przez  Radę Nadzorczą w trybie pisemnym albo                           

z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 

może być zarządzone w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli konieczne jest pilne 

podjęcie uchwały przed najbliższym wyznaczonym terminem posiedzenia 

organu lub w przypadku wystąpienia potrzeb związanych z poważną awarią 

lub klęską żywiołową. Podejmowania uchwał w tym trybie nie stosuje się  

w sprawach wymagających głosowania tajnego.” 

„7. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący                  

z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Prezesa Zarządu lub 

zastępującego go Członka Zarządu.  

„8. Podejmowaniem uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym albo 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość kieruje Przewodniczący.”. 

 

5) w § 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 6, projekty uchwał, wraz                            

z zawiadomieniem Przewodniczącego o zarządzonym trybie głosowania, 

porządku i terminie głosowania oraz dokumentami, stanowiącymi podstawę do 

ich podjęcia, a także innymi materiałami mogą być doręczone członkom Rady                     

w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, najpóźniej w dniu 

poprzedzającym dzień podejmowania uchwały. Głosy oddane po terminie 

głosowania oraz głosy, które wpłynęły po terminie głosowania, uważa się za 

nieoddane oraz nie wlicza się ich do kworum.”.  

 

6) w § 14 ust. 5 otrzymują brzmienie: 

„5. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale może zgłosić do 

protokołu sprzeciw. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym 

albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość członek Rady Nadzorczej może zgłosić sprzeciw wraz  

z uzasadnieniem, w formie pisemnej, przekazując go Przewodniczącemu  

w terminie jednego dnia od dnia podjęcia uchwały. Z treścią uzasadnienia 

sprzeciwu Przewodniczący zapoznaje pozostałych członków Rady na 

następnym posiedzeniu.”. 

 



 

 

 

7) załącznik do Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pn. „Szczegółowy schemat struktury 

organizacyjnej WFOŚiGW w Rzeszowie” otrzymuje brzmienie jak w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


