
Wykaz Uchwał Zarząd w sprawie udzielenia pomocy finansowej w okresie od dnia 22.03.2019 r. do dnia 05.04.2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 

Nazwa 

Wnioskodawcy 
Nazwa Wnioskodawcy Dotacja Pożyczka 

Zmniejszenie/zwiększenie 

pomocy/uwagi 

Gmina Kamieniec 

Ząbkowicki 

Budowa sieci wodociągowej  

w Doboszowicach 
    

Wniosek na RN o uchylenie 

UCR Nr 2/2019 i pożyczki do 

kwoty 2.283.599,78 zł   

Koło Łowieckie 

„Słonka” 

 w Legnicy 

Restytucja zająca szaraka 

( Lepus europaeus) na terenie 

obwodów łowieckich nr 184 i 

186 w okręgu legnickim PZŁ 

4 130   

Zwiększono przyznaną UCZ 

Nr 692/2019 pomoc finansową 

w formie dotacji z kwoty  

58.870 zł do kwoty 63.000 zł, 

tj. o kwotę 4.130 zł. 

Gmina Głuszyca 
Głuszyca – kraina z pasiek 

słynąca 
28 486     

Śląskie 

Towarzystwo 

Ornitologiczne 

Konferencja „40. Zjazd 

Ornitologów Śląska 
0,01   

Zmniejszono przyznaną UCZ 

Nr 70/2019 pomoc finansową 

w formie dotacji z kwoty 

9.500 zł do kwoty 9.499,99 zł, 

tj. o kwotę 0,01 zł. 

Fundacja 

Ekologiczna 

„Silesia” 

Prenumerata czasopism 

ekologicznych dla szkół i 

ośrodków edukacyjnych na 

terenie województwa 

dolnośląskiego 

0,4   

Zmniejszono przyznaną UCZ 

Nr 460/2017, 408/2018 i 

543/2018 pomoc finansową w 

formie dotacji z kwoty 

230.435,12 zł,  

do kwoty 230.434,72 zł,  tj. o 

kwotę 0,40 zł. 



Wykaz Uchwał Zarząd w sprawie udzielenia pomocy finansowej w okresie od dnia 22.03.2019 r. do dnia 05.04.2019 r. w sprawie 
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Stowarzyszenie 

Gmin i Powiatów 

Aglomeracji 

Wrocławskiej 

Ekomisja – zajęcia edukacyjne 

wprowadzające do zagadnień 

małej ekologii dla dzieci 

 i młodzieży Aglomeracji 

Wrocławskiej 

12 420   

UCZ Nr 202/2019 

zmniejszono pomoc finansową 

w formie dotacji z kwoty 

12.420 zł do kwoty 11.753,25 

zł, UCZ Nr 259/2019 

zmieniono nazwę 

wnioskodawcy: 

„Stowarzyszenie 

Aglomeracja Wrocławska” 

Nadleśnictwo 

Milicz 

Konkurs edukacyjny: Dla lasu, 

dla ludzi – Domek dla Mai  

i Gucia 

29 988   

 Zwiększono przyznaną UCZ 

Nr 109/2019  dotację z kwoty 

16.862 zł do kwoty 46.850 zł, 

tj. o kwotę 29.988 zł. UCZ Nr 

312/2019 zmniejszono dotację 

z 46.850 zł do kwoty 

32.380,21 zł, 

Nadleśnictwo 

Milicz 

Ścieżka przyrodnicza „Ostoja 

Konika Polskiego” 
21 125   

Zwiększono przyznaną UCZ 

Nr 108/2019 dotację z kwoty 

8.125 zł do kwoty 29.250 zł, 

tj. o kwotę 21.125 zł.  

Nadleśnictwo 

Lwówek Śl. 

Rozwijanie ginących pasji  

w zakresie pszczelarstwa 

 i bartnictwa poprzez edukację 

leśną społeczeństwa na terenie 

Nadleśnictwa Lwówek Śląski 

21 800   

UCZ Nr 448/2019 

zmniejszono dotację z kwoty 

21.800 zł do kwoty 15.000 zł, 
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Przedsiębiorstwo 

Wodociągów  

i Kanalizacji  

w Głogowie  

Spółka z o.o. 

Budowa sieci wodociągowej  

i kanalizacji sanitarnej  

z terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową na 

terenie gminy Głogów oraz 

budowy rurociągu tłocznego  

z Gminy Jerzmanowa 

  
pożyczka do 

kwoty 968 194,86 

Wstępna akceptacja wniosku  

i skierowanie do dalszego 

procedowania. UCZ Nr 

206/2019 uchylono UCZ Nr 

150/2019  

Gmina Dobromierz 

Wykonanie przyłączy 

kanalizacyjnych do 

nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi o 

numerach od 18 do 47 w 

Szymanowie, Gmina 

Dobromierz 

  -142 308,04 

Uchylono UCZ Nr 27/2019 

 i pożyczkę w kwocie 

142.308,04 zł.  

Miasto Jelenia 

Góra 

Ograniczenie niskiej emisji na 

obszarze województwa 

dolnośląskiego na terenie 

miasta Jelenia Góra – zadanie 

1 

  -850 515,27 

Wniosek na RN o 

zmniejszenie przyznanej UCR 

Nr 104/2017 pomocy 

finansowej w formie pożyczki 

z kwoty 2.359.000 zł na 

pożyczkę do kwoty 

1.508.484,73 zł,  tj. o kwotę 

850.515,27 zł. 

Gmina Stara 

Kamienica 

Modernizacja ogrzewania  

w Szkole Podstawowej D.C. 

Fiedricha w Kopańcu 

-15 000 -45 000 

Uchylono UCZ Nr 759/2018 i 

dotację w kwocie 15.000 zł 

oraz pożyczkę w kwoce 

45.000 zł 
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Gmina Strzegom 

Ograniczenie niskiej emisji na 

obszarze województwa 

dolnośląskiego poprzez 

wymianę źródeł ciepła w 

Gminie Strzegom  

w 2018 r. – etap IIA 

  -3 532,66 

Zmniejszono przyznaną UCZ 

Nr 12/2019 pomoc finansową 

w formie pożyczki z kwoty 

288.970,57 zł do kwoty 

285.437,91 zł  tj. o kwotę 

3.532,66 zł. 

Gmina 

Jerzmanowa 

Zagospodarowanie parku  

w Jerzmanowej 
272 700     

 

 

Uchwały Zarządu w sprawie pomocy finansowej w ramach listy projektów  pozytywnie ocenionych w związku  realizacją  

Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 

 

Data listy  

Łączna kwota 

dofinansowania dla osób 

fizycznych  

w formie dotacji do kwoty 

 ( zł)  

Łączna kwota 

dofinansowania dla osób 

fizycznych  

w formie pożyczki do 

kwoty ( zł) 

Liczba wniosków 

dofinansowanych  

w ramach listy  

27.03.2019 670 037,87 106 337,28 50 

05.04.2019 692 751,43 350 600 53 

 


