
UCHWAŁA Nr IV/51/11 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 21 lutego 2011 roku 

 

 

 

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

 
 
Na podstawie art. 400f ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Powołuje się Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w składzie: 

1. Gabriela Szuba – przewodnicząca 

2. Jolanta Ratajczak – członek 

3. Henryk Piskonowicz – członek 

4. Krystyna Poślednia – członek 

5. Jarosław Sobczak – członek 

6. Janusz Łakomiec – członek 

7. Krzysztof Nosal – członek 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 3 

 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały ulega rozwiązaniu dotychczasowa Rada 

Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr IV/51/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 lutego 2011 roku 

 
 
Art. 400f ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  

z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) stanowi, że sejmik województwa, posiada kompetencje do 
powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.  

Wobec powyższego Sejmik Województwa Wielkopolskiego realizując ustawowe 
kompetencje, uwzględniając stanowisko Ministra Środowiska w sprawie wyznaczenia 
przewodniczącego rady oraz po przeprowadzeniu procedury prowadzącej do wyłonienia 
przedstawiciela organizacji ekologicznych i samorządów gospodarczych powołuje niniejszą 
uchwałą Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu.  

Na mocy ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664) wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, będące dotychczas funduszami celowymi, z dniem 
1 stycznia 2010 roku stały się samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - 
Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dniem powołania organu 
samorządowej osoby prawnej ulega rozwiązaniu dotychczasowa rada nadzorcza 
wojewódzkiego funduszu. 
 
 
 


