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UCHWAŁA NR XXV / 707 /16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

w sprawie: przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu 

zmian prawa ochrony środowiska. 

 
 

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (t.j.: Dz. Urz. Woj. Wielk.                       

z 2013 r., poz. 431 z późn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego postanawia, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu zmian 

prawa ochrony środowiska, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie  

 DO UCHWAŁY NR  XXV / 707 /16 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

 

Zgodnie zapisami § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego w sprawach, w których 

Sejmik nie realizuje swoich uprawnień stanowiących może wyrażać opinie, podejmować apele 

i zajmować stanowiska w formie uchwał. Wobec powyższego postanawia się, jak w § 1. 
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Stanowisko 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 grudnia  2016 r. 

w sprawie: projektu zmian prawa ochrony środowiska. 

 

Nadrzędnym celem funkcjonowania samorządu województwa jest kształtowanie wizji rozwoju swojego 

regionu w oparciu o posiadane instrumenty prawne, organizacyjne i finansowe.  

Ważny instrument polityki regionalnej samorządu województwa stanowi Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, funkcjonujący jako samorządowa osoba prawna.  

Od roku 1993 działa system finansowania ochrony środowiska oparty o Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  i 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. Pracami rad nadzorczych wojewódzkich funduszy kierują przedstawiciele Ministra Środowiska 

co daje gwarancje pełnej i efektywnej współpracy administracji rządowej z samorządem województwa. 

Pozostałych członków Rady Nadzorczej deleguje wojewoda, sejmik i organizacje ekologiczne, 

w proporcji gwarantującej głos decydujący stronie samorządowej. 

Dlatego zdecydowanie sprzeciwiamy się projektowanym zmianom w obecnie obowiązującej ustawie 

prawo ochrony środowiska zaproponowanym przez grupę posłów PiS w druku sejmowym nr 1127 

przewidującym przejęcie pełnej kontroli nad funkcjonowaniem wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej przez administrację rządową i pozbawienia sejmików wpływu na ich 

pracę.  

Zaproponowane zmiany, będą skutkowały niewątpliwie spowolnieniem prac funduszy, chaosem 

decyzyjnym, otworzą nowe pola konfliktów zmierzających do marginalizacji znaczenia samorządów, 

co w efekcie przyniesie pogorszenie stanu środowiska i poziomu życia mieszkańców poszczególnych 

regionów. Dotąd Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sposób skuteczny 

i efektywny reagowały na oczekiwania i rozwiązywały problemy środowiskowe w wymiarze lokalnym 

i regionalnym.  

Jesteśmy przeciwko dalszemu osłabianiu samorządów! 

Jesteśmy przeciwko demontażowi dobrze funkcjonującego modelu finansowania  ochrony środowiska! 

Jesteśmy przeciwko doraźnym  zmianom prawa dla zaspokojenia potrzeb i ambicji rządzącej koalicji!   

 


