Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu podjęte w dniu 29.03.2018r.
WNIOSKODAWCA

ZADANIE

DOTACJA
(zł)

POŻYCZKA
(zł)

UWAGI

Uchwała w sprawie przyjęcia Protokołu
Nr 2/RN/2018 posiedzenia Rady
Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu
w dniu 23 lutego 2018r.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania z działalności
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu za 2017 r.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania finansowego
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu za 2017 rok
Uchwała w sprawie podziału zysku przeznaczenie zysku na zwiększenie
funduszu statutowego.
Gmina Głuszyca

Ograniczenie niskiej emisji na terenie
Gminy Głuszyca - zmiana systemu
ogrzewania, wymiana pieców

520 000,00

Program PPONE

Gmina Miejska Kamienna
Góra

Program wymiany starych źródeł ciepła
opalanych paliwem stałym na nowe
ekologiczne na terenie Gminy Miejskiej
Kamienna Góra w ramach programu
PPONE

498 807,40

Program PPONE

Gmina Zgorzelec

Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę
systemu ogrzewania na terenie Gminy
Zgorzelec

661 465,00

Program PPONE

Gmina Długołęka

Program ograniczenia niskiej emisji na
obszarze gminy Długołęka

679 250,00

Program PPONE

126 487,95
(pożyczka
zasadnicza)
716 765,09
(pożyczka na
zachowanie
płynności
finansowej)

Kompleksowa modernizacja energetyczna
Rzymsko - Katolicki
budynku użyteczności publicznej Rektoratu
Kościół Rektoralny
Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny
Sanktuarium Matki Bożej
Przyczyny Naszej Radości Naszej Radości "Maria Śnieżna" w Górze
Iglicznej
"MARIA ŚNIEŻNA"

Gmina Strzegom

Zakup i montaż energooszczędnego
oświetlenia - lamp hybrydowych w Gminie
Strzegom

Spółdzielnia
Mieszkaniowa "Agat" w
Złotoryi

Głęboka i kompleksowa
termomodernizacja budynków
mieszkalnych w Raciborowicach Górnych
należących do Spółdzielni Mieszkaniowej
"Agat" w Złotoryi

640 000,00

Średzka Woda Sp. z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Środa Śląska-odcinek sieci
ul.Miłosza z wpięciem do ul.Reymonta

739 000,00

Legnickie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
spółka z o.o.

Modernizacja istniejącego Mechaniczno
Biologicznego Przetwarzania w zakresie
części do mechanicznego przetwarzania
odpadów wraz z zapleczem przy ul.
Rzeszotarskiej w Legnicy

4 900 000,00

Gmina Nowogrodziec

Ograniczenie niskiej emisji na obszarze
Gminy i Miasta Nowogrodziec poprzez
wymianę lokalnych źródeł ciepła
zasilanych paliwami stałymi lub biomasą
na ekologiczne źródła ciepła

1 682 104,00

Program PPONE

Gmina Sobótka

Dotacja celowa na dofinansowanie
przedsięwzięć związanych z trwałą
likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz
uruchomienia przyjaznych dla środowiska
źródeł ciepła.

450 005,56

Program PPONE

206 100,00

618 352,88

Karkonoski System
Wodociągów i
Kanalizacji, Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Mysłakowicach

Gmina Jordanów Śląski

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownią ścieków na terenie gminy
Jordanów Śląski

Zakład Gospodarki
Komunalnej Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

Rozbudowa i modernizacja systemu
gospodarki wodno-ściekowej w gminie
Siechnice - modernizacja oczyszczalni
ścieków w Siechnicach

Gmina Kąty Wrocławskie

Budowa kanalizacji sanitarnej wschód Mokronos Dolny

4 051 164,24

212 440,85

154 100,00

637 322,57

-121 536,00

Zmniejszenie pożyczki z kwoty
9.115.200 zł. do kwoty 8.993.664 zł,
tj. o kwotę 121.536 zł

462 200,00

Zwiększenie pożyczki z kwoty
6.133.400 zł do kwoty 6.595.600 zł,
tj. o kwotę 462.200 zł oraz dotacji
z kwoty 2.044.400 zł do kwoty
2.198.500 zł, tj. o kwotę 154.100 zł

Gmina Mściwojów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi
Siekierzyce oraz budowa sieci
wodociągowej wsi Siekierzyce

-327 940,00

Zmniejszenie pożyczki z kwoty
250.000 zł do kwoty 202.000 zł, tj. o
kwotę 48.000 zł oraz pożyczki na
zachowanie płynności finansowej z
kwoty 859.940 zł do kwoty 580.000 zł,
tj. o kwotę 279.940 zł

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
„NYSA” Sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej w ulicy
Bolesławieckiej w Zgorzelcu i w
Jędrzychowicach wraz z przepięciem
istniejących przyłączy wodociągowych do
nowej sieci wodociągowej

-13 000,00

Zmniejszenie pożyczki z kwoty
1.000.000 zł do kwoty 987.000 zł,
tj. o kwotę 13.000 zł

Gmina Kostomłoty

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowości Wilków Średzki

-142 600,00

Zmniejszenie pożyczki z kwoty
2.778.800 zł do kwoty 2.636.200 zł,
tj. o kwotę 142.600 zł

Gmina Głogów

Budowa kanalizacji sanitarnej i
przepompowni ścieków w m. Stare Serby
Uchwała w sprawie zmiany ustalonych
zasad i warunków udzielania pomocy
finansowej ze środków WFOŚiGW we
Wrocławiu na wykonanie podłączeń
budynków do zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad i
warunków udzielania pomocy finansowej
w ramach „Programu Pilotażowego –
dofinansowania przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć
związanych z poprawą jakości powietrza
na terenie Dolnego Śląska – „STRAŻNICY
ATMOSFERY””
Uchwała w sprawie zmiany zasad i
warunków udzielania pomocy finansowej
w ramach „Programu naboru wniosków na
dofinansowanie zadań związanych z
zapobieganiem i likwidacją zagrożeń
środowiska na rzecz jednostek ochrony
przeciwpożarowej i ratownictwa ze
środków WFOŚiGW we Wrocławiu pn.
„Bezpiecznie dla środowiska””
Uchwała w sprawie ustalenia w rocznym
planie finansowym na rok 2019 kwoty w
pozycji "Środki przekazywane
państwowym jednostkom budżetowym za
pośrednictwem rezerwy celowej budżetu
państwa”

Odmowa umorzenia części pożyczki w
kwocie 132.800 zł

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i
warunków dofinansowania przez
WFOŚiGW we Wrocławiu zadań w ramach
wspólnej realizacji z NFOŚiGW programu
priorytetowego NFOŚiGW pn. „Poprawa
jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie
zużycia energii w budownictwie”.
Podjęcie uchwał w sprawie przyznania
nagród rocznych dla członków Zarządu
WFOŚiGW we Wrocławiu

Opracowała: Elżbieta Ruszkiewicz

