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Uchwała Nr IV/21/2/2012 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 17 maja 2012 r. 

w sprawie:  

nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach  

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.)  

w związku z art. 400 p ustawy - Prawo ochrony środowiska  

(tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 z późn. zm.)  

Sejmik Województwa Śląskiego  

uchwala:  

§ 1.  

Nadaje się Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Traci moc uchwała Nr III/46/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 stycznia 2010 

roku.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 
Przewodniczący Sejmiku 

Wojsewództwa Śląskiego  

 

 

Andrzej Gościniak 
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załącznik do uchwały 


Nr IV/21/2/2012 


Sejmiku Województwa Śląskiego 


z dnia 17 maja 2012 roku 


 


Statut 


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 


w Katowicach 


 


Dział 1 


Postanowienia ogólne 


 


§ 1 


 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zwany dalej „Wojewódzkim 


Funduszem”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz U. z 2008 


r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego Statutu. 


 


§ 2 


 


1. Wojewódzki Fundusz posiada osobowość prawną. 


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. Nr 157, 


poz. 1240 z późn. zm.). 


 


§ 3 


 


Siedzibą Wojewódzkiego Funduszu jest miasto Katowice. 


 


§ 4 


 


Wojewódzki Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. 


 


§ 5 


 


Nadzór nad działalnością Wojewódzkiego Funduszu, w zakresie i w trybie wskazanym w art. 400r 


Ustawy, sprawuje Wojewoda Śląski. 


 


Dział 2 


Przedmiot i zakres działania 


 


§ 6 


 


1. Wojewódzki Fundusz jest instytucją ochrony środowiska w rozumieniu art. 386 Ustawy. 


2. Celem działania Wojewódzkiego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska 


i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 1-9 i 11-42 Ustawy. 


3. Wojewódzki Fundusz przeznacza środki na finansowanie działalności, o której mowa w ust. 2, w sposób 


i w formach prawnych określonych w art. 411 Ustawy.  







 


Dział 3 


Organizacja wewnętrzna oraz szczegółowy tryb działania 


Wojewódzkiego Funduszu 


 


Rozdział 1 


Postanowienia ogólne 


 


§ 7 


 


Organami Wojewódzkiego Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd. 


 


§ 8 


 


1. Organy Wojewódzkiego Funduszu obradują na posiedzeniach podejmując uchwały 


w sprawach należących do ich właściwości. 


2. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu. 


3. Posiedzenia odbywają się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.  


4. Z posiedzeń organów sporządza się protokoły, które są przyjmowane w drodze uchwały na następnym 


posiedzeniu. Protokoły przechowuje Biuro Wojewódzkiego Funduszu. 


5. Rada Nadzorcza i Zarząd mogą uchwalić regulaminy określające szczegółowy tryb działania organu 


i sposób prowadzenia obrad. 


 


§ 9 


 


1. Obsługę organów Wojewódzkiego Funduszu zapewnia Biuro Wojewódzkiego Funduszu. 


2. Wojewódzki Fundusz może tworzyć delegatury Biura na terenie województwa śląskiego. 


3. Organizację Biura oraz szczegółowy zakres działania jego komórek organizacyjnych określa regulamin 


przyjęty przez Zarząd.  


 


Rozdział 2 


Rada Nadzorcza 


 


§ 10 


 


1. Rada Nadzorcza liczy siedem osób. 


2. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:  


1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach albo jego zastępca będący Regionalnym 


Konserwatorem Przyrody, albo Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska albo jego zastępca; 


2) przewodniczący regionalnej rady ochrony przyrody, której zakres działania obejmuje teren województwa 


śląskiego, albo jego zastępca, albo przewodniczący regionalnej komisji do spraw ocen oddziaływania na 


środowisko albo jego zastępca; 


3) przewodniczący komisji właściwej do spraw środowiska Sejmiku Województwa Śląskiego albo jego 


zastępca; 


4) dyrektor albo wicedyrektor wydziału do spraw ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego 


Województwa Śląskiego; 


5) przedstawiciel organizacji ekologicznych zgłoszony przez organizacje działające i posiadające struktury 


organizacyjne na terenie województwa śląskiego i cieszący się poparciem największej liczby tych 


organizacji; 







6) przedstawiciel samorządów gospodarczych wybrany przez Sejmik Województwa Śląskiego spośród 


kandydatów zgłoszonych przez samorządy gospodarcze; 


7) przewodniczący Rady wyznaczony przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród 


pracowników Biura Narodowego Funduszu lub urzędu obsługującego tego ministra. 


3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje, uwzględniając stanowisko podmiotów, o których mowa 


w ust. 2, Sejmik Województwa Śląskiego, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 


4. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje członków Rady Nadzorczej i jeżeli przestali oni pełnić 


funkcje, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2. 


5. Zarząd Województwa Śląskiego informuje niezwłocznie Sejmik Województwa Śląskiego o zaprzestaniu 


pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 2 pkt. 4, przez członka Rady Nadzorczej. 


 


§ 11 


 


Rada Nadzorcza realizuje zadania określone w art. 400h Ustawy. 


 


§ 12 


 


1. Rada Nadzorcza na wniosek Przewodniczącego, wybiera ze swego składu Wiceprzewodniczącego 


i Sekretarza. 


2. Szczegółowe warunki wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w jej pracach ustala Zarząd 


Województwa. 


3. Członkom Rady Nadzorczej biorącym udział w posiedzeniu i zamieszkałym poza miejscowością, w której 


odbywa się posiedzenie przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży i noclegów na warunkach 


określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77(5) § 2 Kodeksu pracy. 


 


§ 13 


 


1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 


2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie – z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 


3 członków Rady albo na wniosek Zarządu. W razie nieobecności Przewodniczącego spowodowanej 


przejściową niemożnością pełnienia tej funkcji, a także na podstawie jego upoważnienia posiedzenie Rady 


zwołuje Wiceprzewodniczący. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub 


Wiceprzewodniczący. 


3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. 


4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje osobiście. Jeżeli członek Rady nie może wziąć 


udziału w posiedzeniu Rady jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność u Przewodniczącego Rady 


nie później niż na następnym posiedzeniu. 


5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone 


przez jej Przewodniczącego. Na pisemny wniosek Przewodniczącego w posiedzeniu Rady obowiązany jest 


uczestniczyć Zarząd, Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Zastępca Prezesa. 


 


§ 14 


 


1. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad oraz projektami 


uchwał i innymi dokumentami doręcza się członkom Rady co najmniej na siedem dni przed terminem 


posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą wszystkich członków Rady, możliwe jest zwołanie 


posiedzenia w krótszym terminie.  


2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 


4 członków Rady. 


3. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane w głosowaniu jawnym. 







4. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu obrad, w ciągu trzech dni 


od podjęcia uchwały, zdanie odrębne z pisemnym uzasadnieniem. Przewodniczący Rady może 


w uzasadnionych przypadkach skrócić ten termin do jednego dnia. Ze zdaniem odrębnym przewodniczący 


Rady zapoznaje jej członków na następnym posiedzeniu. 


 


§ 15 


 


1. Dla oceny zgodności z prawem, uchwały Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady przekazuje Wojewodzie 


Śląskiemu w terminie 7 dni od ich podjęcia. W razie nieobecności Przewodniczącego powyższych 


czynności dokonuje Wiceprzewodniczący.  


2. Uchwała Rady Nadzorczej sprzeczna z prawem jest nieważna. 


3. O nieważności uchwały w całości albo w części orzeka, w drodze decyzji, Wojewoda Śląski w terminie 


14 dni od dnia otrzymania uchwały. 


4. Wojewoda Śląski wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może 


wstrzymać jej wykonanie. 


5. W sprawach stwierdzenia nieważności uchwały stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 


administracyjnego. 


6. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Wojewoda Śląski nie może we własnym zakresie stwierdzić 


nieważności uchwały Rady Nadzorczej. 


7. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Wojewoda Śląski może zaskarżyć uchwałę do sądu 


administracyjnego. 


8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwały należy 


do sądu administracyjnego. 


 


Rozdział 3 


Zarząd 


 


§ 16 


 


1. Zarząd składa się z 5 osób: Prezesa Zarządu oraz czterech zastępców Prezesa Zarządu. 


2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zarząd Województwa Śląskiego na wniosek Rady 


Nadzorczej. 


3. Powołanie, o którym mowa w ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania 


w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 


4. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 


5. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej lub samorządowej, 


członkowstwem w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa, członkowstwem w radach 


nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, a także z mandatem posła, senatora lub 


radnego jednostki samorządu terytorialnego.  


 


§ 17 


 


1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Wojewódzkiego Funduszu, w tym realizuje  zadania określone w art. 400k 


Ustawy. 


2. Zarząd przedstawia Zarządowi Województwa Śląskiego oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska 


raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca, informację o posiadanych udziałach, akcjach i obligacjach. 


3. Prezes Zarządu kieruje pracą Biura Wojewódzkiego Funduszu. 


4. Prezes Zarządu ustanawia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw 


i obowiązków majątkowych Wojewódzkiego Funduszu i określa granice ich umocowania. 


 







§ 18 


 


1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 


2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności, wyznaczony przez niego 


zastępca Prezesa Zarządu. 


3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział: Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczeni przez niego 


jej członkowie, a także osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu. 


 


§ 19 


 


1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy udziale co 


najmniej trzech członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, 


a w przypadku jego nieobecności głos Zastępcy Prezesa Zarządu prowadzącego obrady. 


2. Członek Zarządu głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu zdanie odrębne. 


 


Rozdział 4 


Reprezentowanie Wojewódzkiego Funduszu 


 


§ 20 


 


1. Prezes Zarządu reprezentuje Wojewódzki Fundusz na zewnątrz oraz dokonuje wszystkich czynności 


prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu.  


2. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wojewódzkiego 


Funduszu, oprócz Prezesa Zarządu są upoważnione dwie osoby działające łącznie, spośród: 


1) pozostałych członków Zarządu; 


2) pełnomocników powołanych przez Prezesa Zarządu, działających w granicach swojego umocowania; 


3. Dokonanie przez osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków 


majątkowych Wojewódzkiego Funduszu bez zachowania trybu określonego w art. 400h ust. 1 pkt 3 Ustawy 


nie powoduje nieważności tej czynności prawnej w stosunku do osób trzecich. 


 


§ 21 


 


1. Prezes Zarządu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura 


Wojewódzkiego Funduszu. 


2. Prezes Zarządu zatrudnia pracowników Biura Wojewódzkiego Funduszu na stanowiskach kierowniczych, 


określonych w Regulaminie, o którym mowa w § 9 ust. 2 Statutu, po zasięgnięciu opinii Zarządu. 


3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu, powinno być udzielone na piśmie, przy 


dochowaniu wymogów co do formy warunkującej ważność czynności prawnej objętej umocowaniem. 


 


Dział 4 


Gospodarka finansowa Wojewódzkiego Funduszu 


 


§ 22 


 


1. Wojewódzki Fundusz, prowadząc samodzielną gospodarkę finansową, pokrywa z posiadanych środków 


i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w Ustawie oraz koszty działalności. 


2. Wojewódzki Fundusz, prowadząc gospodarkę finansową, zapewnia pełne wykorzystanie pochodzących 


z Unii Europejskiej środków niepodlegających zwrotowi – przeznaczonych na ochronę środowiska 


i gospodarkę wodną. 


3. Zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbycie obligacji, których emitentem jest podmiot inny niż Skarb 


Państwa wymaga zgody Zarządu Województwa Śląskiego. 







 


§ 23 


 


1. Podstawą gospodarki finansowej Wojewódzkiego Funduszu jest roczny plan finansowy. 


2. Zasady prowadzenia rachunkowości Wojewódzkiego Funduszu określają przepisy o rachunkowości. 


3. Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Wojewódzkiego Funduszu określa Rada 


Ministrów w drodze rozporządzenia.  


 


§ 24 


 


Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Wojewódzkiego Funduszu, chyba że przepis 


odrębny stanowi inaczej. Wojewódzki Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu 


Państwa. 


 









