
Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu podjęte w dniu 29.06.2018r. 
 

WNIOSKODAWCA ZADANIE DOTACJA  
(zł) 

POŻYCZKA 
 (zł) UWAGI 

  

Uchwała w sprawie przyjęcia Protokołu  
Nr 5/RN/2018 posiedzenia Rady Nadzorczej 

WFOŚiGW we Wrocławiu  
w dniu 08 czerwca 2018r. 

   

  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy 
przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW 

we Wrocławiu planowanych do 
dofinansowania w 2019r. 

      

Gmina Wisznia Mała 

Udzielenie osobom fizycznym dotacji 
celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na 

dofinansowanie przedsięwzięć związanych z 
ograniczeniem niskiej emisji 

  545 000,00  Program PPONE 

Gmina Trzebnica 
Ograniczenie niskiej emisji na obszarze 
województwa dolnośląskiego (Gmina 

Trzebnica) 
  3 401 000,00  Program PPONE 

Gmina Wojcieszów Rekultywacja składowiska odpadów 
komunalnych w Wojcieszowie 182 200,00 546 600,00   

Gmina Malczyce Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Malczycach   4 427 000,00 pożyczka na zachowanie płynności 

finansowej 

Wodociągi i Kanalizacja  
Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 

Budowa Kolektora sanitarnego z Piławy 
Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie   3 081 194,00 pożyczka na zachowanie płynności 

finansowej 

Średzka Woda Sp. z o.o.  
Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Środa Śląska - odcinek sieci 
ul. Miłosza z wpięciem do ul. Reymonta  

    

Zgoda na odmienny sposób 
finansowania zadania, tj. do 78% 
kosztów kwalifikowanych oraz 
utrzymanie pożyczki w kwocie 

739.000 zł  

 



Gmina i Miasto Węgliniec  Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej na 
odcinku Węgliniec - Czerwona Woda -19 176,00 -57 501,00 

Zmniejszenie dotacji z kwoty  
144.980 zł do kwoty 125.804 zł,  

tj, o kwotę 19.176 zł  
oraz zmniejszenie pożyczki z kwoty 

434.960 zł do kwoty 377.459 zł,  
tj. o kwotę 57.501 zł 

Gmina Kąty Wrocławskie Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - 
Mokronos Dolny   -2 402 200,00 

Zmniejszenie pożyczki z kwoty 
6.595.600 zł do kwoty  

4.193.400 zł, tj. o kwotę 2.402.200 zł.  
Dotacja w kwocie 2.198.500 zł 

pozostaje bez zmian. 

Gmina Strzelin Ograniczenie niskiej emisji na terenie 
Gminy Strzelin   -30 152,85 

Zmniejszenie pożyczki z kwoty 
796.620 zł do kwoty 766.467,15 zł,  

tj. o kwotę 30.152,85 zł 

Dolnośląski Projekt 
Rekultywacji Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Dolnośląski Projekt Rekultywacji 1 364 893,61 2 569 451,84 

Zwiększenie dotacji z kwoty 
6.824.468 zł do kwoty  

8.189.361,61 zł, tj. o kwotę 
1.364.893,61 zł 

oraz udzielenie pożyczki w kwocie 
2.569.451,84 zł  

Gmina Lubin Odbudowa fosy- zbiornika wodnego w 
miejscowości Raszowa -95 875,00 -257 384,00 

Zmniejszenie pożyczki z kwoty 
649.000 zł do kwoty 391.616 zł,  

tj. o kwotę 257.384 zł  
oraz dotacji z kwoty 242.000 zł  
do kwoty 146.125 zł, tj. o kwotę 

95.875 zł 

Gmina Sobótka 

Dotacja celowa na dofinansowanie 
przedsięwzięć związanych z trwałą 

likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz 
uruchomienia przyjaznych dla środowiska 

źródeł ciepłą 

  -29 500,00 
Zmniejszenie pożyczki z kwoty 

450.005,56 zł do kwoty 420.505,56 zł, 
tj. o kwotę 29.500 zł 

 
 



Gmina Kotla 
Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej w Kotli oraz Szkoły Filialnej 
w Chociemyśli 

  -3 561 600,00 

Uchylenie pożyczki w kwocie 
504.300 zł oraz pożyczki na 

zachowanie płynności finansowej w 
kwocie 3.057.300 zł 

 
 

Opracowała: Elżbieta Ruszkiewicz 


