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Nazwa Wnioskodawcy Nazwa zadania Dotacja ( zł) Pożyczka ( zł) 

Zmniejszenie/zwiększenie 

pomocy 

finansowej/uwagi 
UCZ – Uchwała Zarządu,  

UCR- Uchwala Rady Nadzorczej 

PONE - Program priorytetowy 

ograniczenie niskiej emisji na obszarze 
woj. dolnośląskiego UCR 37/2017 z 

późn. zm. 

PONE II - Program priorytetowy 
ograniczenie niskiej emisji na obszarze 

woj. dolnośląskiego UCR 127/2018 

Program Ochrona pszczół – program 
dofinansowania ze śr. WFOŚiGW we 

Wrocławiu zadań związanych z 

działaniami na rzecz ochrony pszczół na 
ter. woj. dolnośląskiego ( UCR Nr 

72/2018 z późn. zm.) 

Program Strażnicy Atmosfery ( UCR 
Nr 57/2018 ) 

Program przeciwdziałania deficytowi 

wody na obszarach objętych suszą – 
UCR  

Nr 70/2018  
Program – wykonanie podłączeń 

budynków do zbiorczej sieci kanalizacji 

sanitarnej (UCR 18/2017) 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 

 i Kanalizacji  

w Głogowie Spółka zo.o. 

Dostawa montaż uruchomienie: 

Kraty schodkowej cedzącej; 

Prasopłuczki odwadniającej 

skratki; Kompaktora skratek 

odpowiedzialnego za transport 

skratek z prasopłuczki do 

kontenera 

  522 000 Wniosek na RN 
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Gmina Warta Bolesławiecka 

Udzielenie dotacji celowej  

ze środków budżetu Gminy 

Warta Bolesławiecka w ramach 

programu priorytetowego pn.: 

„Ograniczenie Niskiej Emisji na 

obszarze województwa 

dolnośląskiego” 

  -46 582,97 

Wniosek na RN 

 o zmniejszenie przyznanej 

UCR Nr 137/2017 pomocy 

finansowej w formie 

pożyczki z kwoty  

548.125,36 zł na pożyczkę 

do kwoty 501.542,39 zł,  

tj. o kwotę 46.582,97 zł. 
Program PONE 

Gmina Piechowice 

Wymiana kotłów stałopalnych 

starej generacji na przyjazne 

środowisku źródła ciepła na 

terenie Gminy Miejskiej 

Piechowice 

  -60 380,51 

Wniosek na RN  

o zmniejszenie przyznanej 

UCR Nr 136/2017 pomocy 

finansowej w formie 

pożyczki z kwoty 

804.444,88 zł na pożyczkę 

do kwoty 744.064,37 zł, tj. 

o kwotę 60.380,51 zł. 
Program PONE  

Miasto Jelenia Góra 

Ograniczenie niskiej emisji na 

obszarze województwa 

dolnośląskiego na terenie 

Uzdrowiska Cieplice- zadanie 2 

    

W wykonaniu Uchwały 

Rady Nadzorczej Nr 

110/2018  

z dnia 20.07.2018 r. 

Zarząd stwierdza, iż 

dofinansowanie w formie 

pożyczki wynosi 

507.475,81 zł. Program 

PONE  
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Miasto Jelenia Góra 

Ograniczenie niskiej emisji na 

obszarze województwa 

dolnośląskiego na terenie miasta 

Jelenia Góra- zadanie 2 

    

W wykonaniu Uchwały 

Rady Nadzorczej Nr 

111/2018 z dnia 

20.07.2018 r. Zarząd 

stwierdza, iż 

dofinansowanie w formie 

pożyczki wynosi 

2.289.475,80 zł. Program 

PONE  

Miasto Bolesławiec 

Udzielenie dotacji osobom 

fizycznym oraz wspólnotom 

mieszkaniowym na zmianę 

systemu ogrzewania celem 

ograniczenia niskiej emisji na 

terenie Gminy Miejskiej 

Bolesławiec- etap I, 2017 rok 

  -640 764,45 

Wniosek na RN  

o zmniejszenie przyznanej 

UCR Nr 125/2017 pomocy 

finansowej w formie 

pożyczki z kwoty 

2.162.000 zł na pożyczkę 

do kwoty 1.521.235,55 zł, 

tj. o kwotę 640.764,45 zł. 
Program PONE  

Miasto Bolesławiec 

Udzielenie dotacji osobom 

fizycznym oraz wspólnotom 

mieszkaniowym na zmianę 

systemu ogrzewania celem 

ograniczania niskiej emisji na 

terenie Gminy Miejskiej 

Bolesławiec- etap II, 2017 rok 

  -217 043,89 

Wniosek na RN  

o zmniejszenie przyznanej 

UCR Nr 126/2017 pomocy 

finansowej w formie 

pożyczki  

z kwoty 880.000 zł na 

pożyczkę do kwoty  

662.956,11 zł, tj. o kwotę 

217.043,89 zł. Program 

PONE  
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Nadleśnictwo Góra Śląska 
Ochrona pszczół na terenie 

Nadleśnictwa Góra Śląska 
-1 309,23   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 64/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji z kwoty 22.188,75 

zł do kwoty 20.879,52 zł, 

tj. o kwotę 1.309,23 zł. 

Powiat Milicki 

Wykonanie dokumentacji 

urządzeniowej dla lasów   nie 

stanowiących własności Skarbu 

Państwa na obszarze powiatu 

milickiego 

7 432,16     

„Zamek Książ”  

w Wałbrzychu Sp. zo.o. 

Zielony Książ wśród lasów, 

mchów i paproci 
33 200     

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Aglomeracji Wrocławskiej 

Ekomisja – zajęcia edukacyjne 

wprowadzające do zagadnień 

małej ekologii dla dzieci  i 

młodzieży Aglomeracji 

Wrocławskiej 

-666,75   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 144/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji 

 z kwoty 12.420 zł do 

kwoty 11.753,25 zł, tj. o 

kwotę 666,75 zł. UCZ Nr 

259/2019 zmieniono 

nazwę Wnioskodawcy: 

„Stowarzyszenie 

Aglomeracja 

Wrocławska” 
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Fundacja EkoRozwoju 

Dla pszczół – transgraniczna 

współpraca na rzecz zachowania 

siedlisk pszczół 

 i dzikich owadów zapylających 

Dotacja 

33 496,04 zł, lecz 

nie więcej niż  

7 782,90 euro 

   

Fundacja OnWater.pl 

Odra Centrum – ośrodek edukacji 

ekologicznej – modelowy, 

niskoemisyjny obiekt dla rozwoju 

edukacji, turystyki i 

przedsiębiorczości - doposażenie 

230 000   

UCZ Nr 264 zmniejszono 

dotację z kwoty 230.000 zł 

 do kwoty 199.344,60 zł, 

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 

    

Uchylono UCZ Nr 

150/2019 tj.  wstępną 

akceptację wniosku 

Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji „WODNIK” 

 Sp. zo.o. w Jeleniej Górze 

Przebudowa wraz  

z termomodernizacją budynku 

magazynowego-garażowo-

biurowego przy ul. Lwóweckiej 

w Jeleniej Górze 

  
pożyczka do kwoty 

344 650 

Wstępna akceptacja 

wniosku  

i skierowanie do dalszego 

procedowania 
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Gmina Wojcieszów 

Ograniczenie Niskiej Emisji  

w Gminie Wojcieszów – Edycja 

II 

  165 500  Program PONE II 

Gmina Miejska Kamienna Góra 

Ograniczenie niskiej emisji na 

obszarze województwa 

dolnośląskiego EDYCJA II 

  244 418,65 

UCZ Nr 299/2019 

zmieniono nazwę zadania 

na: „Program wymiany 

starych źródeł ciepła 

opalanych paliwem 

stałym na nowe 

ekologiczne na terenie 

Gminy Miejskiej 

Kamienna Góra w 

ramach programu 

PPONE - Edycja II”, 
Program PONE II 

Zakłady Ceramiczne 

„Bolesławiec” Sp. z o.o.  

Poprawa efektywności 

energetycznej Zakładów 

Ceramicznych 

„BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o. 

poprzez modernizację 

oświetlenia. Część II 

  75 000   

Euroregion Nysa 

XV Konkurs dla Dzieci  

i Młodzieży „Uczę się 

bezpiecznie żyć” 

90 400   

UCZ 285/2019 

zwiększono dotację z 

kwoty 90.400 zł do kwoty 

101.558,51 zł 

Muzeum Przyrodnicze  

w Jeleniej Górze 

Rozbudowa stałej wystawy 

„Barwny świat ptaków”  

o dioramę pn. „Orient” 

30 000     
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Powiat Złotoryja 

Organizacja XIX edycji 

powiatowego konkursu 

„Recykling puszek 

aluminiowych” 

3 000     

Gmina Wałbrzych 

Program edukacji ekologicznej 

mieszkańców miasta Wałbrzycha 

pn. „Małymi krokami o planetę 

dbamy” 

17 008     

NTT  Stary Bóbr- odrodzenie rzeki 121 500     

Polskie Towarzystwo Przyjaciół 

Przyrody „pro Natura” 
Książka „Ptaki Wrocławia” 37 000   

UCZ Nr 262/2019 

zwiększono dotację z 

kwoty 37.000 zł do kwoty 

57.000 zł, 

Gmina Pieńsk 

Budowa przyłączy 

kanalizacyjnych – Sanitacja 

Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, 

Strefa A 

  
 pożyczka do kwoty 

1 576 000 

Wstępna akceptacja 

wniosku 

 i skierowanie do dalszego 

procedowania 

Stowarzyszenie „Inicjatywa 

Samorządowa Razem” 

Przedsięwzięcie 

termomodernizacyjne 

przewidziane do realizacji  

w trybie ustawy z dnia 

21.11.2008 

  
 pożyczka do kwoty 

452 289,42 

Wstępna akceptacja 

wniosku 

 i skierowanie do dalszego 

procedowania 

Dolnośląski Klub Ekologiczny 
Biuletyn ekologiczny Zielona 

Planeta - 2019 
4 702,50   

Zwiększono przyznaną UCZ Nr 

69/2019 i 184/2019 pomoc 

finansową w formie dotacji  

z kwoty 112.230 zł do kwoty 

116.932,50 zł, tj. o kwotę 

4.702,50 zł. 
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Legnicka Biblioteka Publiczna 
XIII Turniej Wiedzy 

Ekologicznej „Misja – klimat” 
3 000     

Legnicka Biblioteka Publiczna 

Zakup zbiorów dla Ekobiblioteki 

 i podległego jej Ośrodka 

Informacji Ekologicznej 

5 000     

Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji "NYSA"  

Sp. Z o.o. 

Zakup i dostawa samochodu 

specjalistycznego na potrzeby 

działalności Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji 

"NYSA" sp. z o.o.  

w Zgorzelcu 

  
 pożyczka do kwoty 

800 000 
Wniosek na RN 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej "Dolina Baryczy"  

sp. zo.o. 

Budowa kontenerowej oczyszczalni 

ścieków wraz  

z siecią kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Barkówko, gmina 

Żmigród 

    

Uchylono UCZ Nr 

510/2018 w/s wstępnej 

akceptacji wniosku 

Gmina Jedlina Zdrój 

Ograniczenie niskiej emisji  

w mieście Jedlina Zdrój. Zmiana 

sposobu ogrzewania-wymiana 

pieców – etap II 

  -31 757,15 

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 349/2018 pomoc 

w formie pożyczki z kwoty 

305.000 zł do kwoty 

273.242,85 zł, 

 tj. o kwotę 31.757,15 zł. 
Program PONE 
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Gmina Szczytna 

Ograniczenie niskiej emisji 

polegające na zmianie systemu 

ogrzewania na terenie Gminy 

Szczytna 

  168 037,60 Program PONE II 

Miejski Zakład Usług Komunalnych 

Spółka 

 z o.o. 

Rozbudowa istniejącej linii 

sortowniczej o system 

mechanicznego i biologicznego 

przetwarzania odpadów 

 ( kompostowanie i stabilizacja) 

polegająca na budowie Zakładu 

Segregacji i Zagospodarowania 

Odpadów w Wałbrzychu przy ul. 

Beethovena 

    

Wniosek na RN o: 

 1. Zwiększenie przyznanej 

Uchwałami Rady Nadzorczej  

Nr 92/2015 z dnia 07.08.2015 r. 

oraz Nr 82/2018 z dnia 

11.05.2018 r. pomocy 

finansowej w formie pożyczki z 

kwoty 14.429.849,45 zł na 

pożyczkę do kwoty 

16.545.649,45 zł, tj. o kwotę 

2.115.800 zł. 

2. Zmniejszenie pożyczki na 

zachowanie płynności 

finansowej  

z kwoty 15.828.700 zł na 

pożyczkę na zachowanie 

płynności finansowej do kwoty 

15.160.461,73 zł, tj. o kwotę 

668.238,27 zł.  

Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Twardogórze  

Sp. z o.o. 

Przebudowa i rozbudowa Stacji 

Uzdatniania Wody  

w Grabownie Wielkim 

  
 pożyczka do kwoty  

2 062 590,28 

Wstępna akceptacja 

wniosku 

 i skierowanie do dalszego 

procedowania 

Gmina Męcinka 
Urządzenie terenów zieleni  

w miejscowości Męcinka 
20 780     
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Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych  

we Wrocławiu 

Wysiew nasion (sadzenie) roślin 

miododajnych  

 i nektarodajnych na małych 

powierzchniach, w celu dalszego 

rozmnażania 

 i rozprzestrzeniania się nasion 

tych roślin oraz zwiększenia 

areału pożytków pszczelich 

-30 989,71   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 118/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji  

z kwoty 55.597 zł do 

kwoty 24.607,29 zł, tj. o 

kwotę 30.989,71 zł. 

Uniwersytet Wrocławski 

Wzmocnienie ochrony 

starodrzewia w kolekcji 

zachowawczej ex situ  

w Ogrodzie Botanicznym  

Uwr poprzez prace 

pielęgnacyjno-sanitarne 

34 518     

Miasto Lubań 
Lubańska Wiosna Ekologiczna 

2019 
5 275     

Związek Harcerstwa Polskiego, 

Chorągiew Dolnośląska 

Profilaktyka zdrowotna dzieci 

zamieszkałych na obszarach, na 

których występują przekroczenia 

standardów jakości środowiska 

44 240     

Fundacja "Kierunek Przygoda" 

Lato z przygodą – profilaktyka 

zdrowotna dzieci i młodzieży z 

terenu Wrocławia na obozie i 

kolonii Świętouściu oraz 

Darłówku 

39 200     
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Gmina Miejska Złotoryja 

Budowa drogi wraz  

z odwodnieniem 

 i oświetleniem ul. Bukowej – 

etap I kanalizacja deszczowa 

  203 000   

Zakład Gospodarki Komunalnej  

Sp. zo.o. 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w Jurczycach etap II 
  4 297 000 

Wstępna akceptacja 

wniosku 

 i skierowanie do dalszego 

procedowania 

Zakład Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. 

Budowa sieci tranzytowej wraz z 

przepompownią ścieków 

przetłaczającą ścieki  

z miejscowości Smolec ul. 

Kościelna do oczyszczalni 

ścieków etap I – budowa 

przepompowni ścieków 

  2 310 829,01 

Wstępna akceptacja 

wniosku  

i skierowanie do dalszego 

procedowania 

Gmina Złotoryja 
Ograniczenie niskiej emisji na 

terenie Gminy Złotoryja 
  52 150  Program PONE II 

Gmina Polanica Zdrój 

Ograniczenie niskiej emisji na 

obszarze województwa 

dolnośląskiego – Gmina 

Polanica- Zdrój- etap III 

  -91 785,15 

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 397/2018 pomoc 

finansową w formie 

pożyczki z kwoty 387.000 

zł do kwoty 295.214,85 zł, 

tj. o kwotę 91.785,15 zł. 
Program PONE 
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Gmina Szczytna 

Ograniczenie niskiej emisji 

polegające na zmianie systemu 

ogrzewania na terenie Gminy 

Szczytna 

  300 899,42  Program PONE II 

Legnickie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej spółka 

zo.o. 

Dostawa fabrycznie nowego 

pojazdu z zabudową śmieciarki 

wraz z zintegrowanym systemem 

myjącym 

  769 000 

Wstępna akceptacja 

wniosku 

 i skierowanie do dalszego 

procedowania 

Legnickie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej spółka 

zo.o. 

Dostawa fabrycznie nowego 

pojazdu z zabudową śmieciarki z 

tylnym załadunkiem 

wyposażonego w żuraw 

hydrauliczny do selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych 

  898 000 

Wstępna akceptacja 

wniosku  

i skierowanie do dalszego 

procedowania 

Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji 

 w Przemkowie Spółka  

z o.o. 

Przebudowa wraz z rozbudową 

sieci wodociągowej dosyłowej 

rozdzielczej wraz z przyłączami  

w ulicach: Plac Kościelny, Plac 

Wolności, Nowa, Kościuszki, 

Powstańców Styczniowych, 

Owcza, Sikorskiego  i Lipowa w 

miejscowości Przemków 

  
pożyczka do kwoty 

689 392,12 
Wniosek na RN 



Wykaz Uchwał Zarządu podjętych w okresie od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 17 lipca 2019 r. 

 13 

Górnołużyckie Stowarzyszenie 

Pszczelarzy  

w Zgorzelcu 

Ochrona pszczół na terenie 

województwa dolnośląskiego 
-894,07   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 16/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji z kwoty 25.974,62 

zł do kwoty 25.080,55 zł,  

tj. o kwotę 894,07 zł 

Gmina Piława Górna 
Rewitalizacja Parku Miejskiego 

w Piławie Górnej 
-29 818   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 92/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji z kwoty 55.000 zł 

do kwoty 25.182 zł, tj. o 

kwotę 29.818 zł. 

Stawy Milickie Spółka Akcyjna 

Zachowanie bioróżnorodności  

i ochrona in situ ptactwa wodno-

błotnego na terenie gospodarowania 

spółki „Stawy Milickie” S.A. 

-9 794,37   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 446/2017, 

333/2018 i 748/2018 

pomoc w formie dotacji z 

kwoty 229.656,26 zł do 

kwoty 219.861,89 zł,  

tj. o kwotę 9.794,37 zł.  

Stowarzyszenie Pszczelnicze 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Wsparcie hodowli pszczoły 

miodnej w systemie pasiecznym 

poprzez zakup pszczół, sprzętu 

pszczelarskiego oraz innych 

środków i materiałów do 

produkcji pasiecznej  

-24 156,27   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 182/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji  

z kwoty 103.946,12 zł  

do kwoty 79.789,85 zł, 

 tj. o kwotę 24.156,27 zł. 
Program ochrona pszczół              

(UCR 72/2018)  
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Stowarzyszenie  

na Rzecz Dzikich Zwierząt 

„Sokół” 

Restytucja sokoła wędrownego 

na terenie województwa 

dolnośląskiego 

106 650     

MEDIANEWS  

Odśmiecanie- cykl audycji 

telewizyjnych poświęconych 

edukacji ekologicznej 

8 847,56     

Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu 

Piastowski Ekoogród – zajęcia  

w stacji badawczo-dydaktycznej 

roślin Warzywnych i ozdobnych 

 w Psarach w celu edukacji 

ekologicznej uczniów szkół 

podstawowych woj. 

dolnośląskiego 

-1 349,13   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 725/2017 i 

734/2018 pomoc 

finansową w formie 

dotacji z kwoty  29.530 zł  

do kwoty 28.180,87 zł, 

 tj. o kwotę 1.349,13 zł. 

Gmina Wleń 
Wydanie albumu przyrodniczo -  

edukacyjnego 
29 252,47     

Gmina Kotla 

Program edukacji ekologicznej w 

Gminie Kotla „Jestem eko” w 

2019 r. 

16 250     

Stowarzyszenie Gmin 

 i Powiatów Aglomeracji 

Wrocławskiej 

EKOobieg – zajęcia edukacyjne o 

znaczeniu wody dla dzieci 

 i młodzieży Aglomeracji 

Wrocławskiej 

    

W UCZ Nr 129/2019 

zmieniono nazwę 

Wnioskodawcy na: 

„Stowarzyszenie 

Aglomeracja 

Wrocławska” 
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Stowarzyszenie Gmin  

i Powiatów Aglomeracji 

Wrocławskiej 

Ekomisja – zajęcia edukacyjne 

wprowadzające do zagadnień 

małej ekologii dla dzieci 

 i młodzieży Aglomeracji 

Wrocławskiej 

    

W UCZ Nr 144/2019 oraz 

202/2019 zmieniono 

nazwę Wnioskodawcy na: 

„Stowarzyszenie 

Aglomeracja 

Wrocławska” 

SEBBA  

Cykl edukacyjny pod wspólną 

nazwą „KIERUNEK CZYSTE 

POWIETRZE” 
-11 410,87   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 473/2018 pomoc 

finansową w formie 

dotacji  

z kwoty 327.250 zł do 

kwoty 315.839,13 zł, tj. o 

kwotę 11.410,87 zł. 

Stowarzyszenie Aglomeracja 

Wrocławska 

Życie w drzewie  

– o ekologicznej roli drzew – 

zajęcia edukacyjne dla dzieci i 

młodzieży Aglomeracji 

Wrocławskiej 

31 126,86     

Polskie Towarzystwo Przyjaciół 

Przyrody „pro Natura” 
Książka „Ptaki Wrocławia” 20 000   

Zwiększono przyznaną 

UCZ Nr 216/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji 

 z kwoty 37.000 zł do 

kwoty 57.000 zł, tj. o 

kwotę 20.000 zł. 
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Gmina Długołęka 

Ekologicznie-fantastycznie  

w szkole i na wakacjach. 

Pszczoła owad mały, ale 

doskonały 

23 500     

Fundacja OnWater.pl 

Odra Centrum – ośrodek edukacji 

ekologicznej – modelowy, 

niskoemisyjny obiekt dla rozwoju 

edukacji, turystyki i 

przedsiębiorczości - doposażenie 

-30 655,40   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 204/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji  z kwoty  230.000 

zł do kwoty 199.344,60 zł, 

tj. o kwotę 30.655,40 zł. 

Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży Pożarnej we 

Wrocławiu 

Zakup samochodów ratowniczo-

gaśniczych z funkcją do 

ograniczania stref skażeń 

chemicznych 

 i ekologicznych 

    

Zmiana listy pjb w UCZ 

Nr 22/2019 ( zmniejszył 

się koszt całkowity do 

kwoty 3.807.000 zł) 

 „Oświata Wrocław” działalność 

gospodarcza 

Profilaktyka zdrowotna dzieci 

zamieszkujących na obszarach 

województwa dolnośląskiego, na 

których występują przekroczenia 

jakości środowiska 

70 000     

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

Nauka-Sport-Wypoczynek 

Profilaktyka zdrowotna dzieci i 

młodzieży – obóz sportowo 

wypoczynkowy z nauką 

 i doskonaleniem języka 

niemieckiego i angielskiego 

6 300     
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Wniosek do Rady Nadzorczej 

WFOŚiGW we Wrocławiu   

o ustalenie zasad i warunków 

udzielania pomocy finansowej w 

ramach „Programu 

dofinansowania przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

przedsięwzięć związanych z 

realizacją gminnych 

programów usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest 

na rok 2019” 

    Wniosek do RN 

  
Lista przedsięwzięć 

priorytetowych na 2020 r. 
     Wniosek do RN 

Fundacja HOBBIT Eko Lato 2018 -96 460   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 546/2018 pomoc 

finansową w formie 

dotacji  

z kwoty 99.400 zł do 

kwoty 2.940 zł, tj. o kwotę 

96.460 zł. 
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Gmina Twardogóra 

Zakup drona wraz z aparaturą 

pomiarową oraz zakup czujników 

jakości powietrza 

-26 050 -78 140 

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 165/2019 pomoc 

w formie dotacji z kwoty 

45.000 zł  

do kwoty 18.950 zł,  

tj. o kwotę 26.050 zł oraz  

w formie pożyczki z kwoty 

135.000 zł do kwoty 

56.860 zł,  tj. o kwotę 

78.140 zł.  Program 

Strażnicy Atmosfery 

Gminny System Wodociągów 

 i Kanalizacji „KAMIENICA” 

sp. zo.o. 

Zakup wraz z dostawą nowej 

cysterny przeznaczonej do 

transportu i dystrybucji wody 

pitnej na potrzeby GSWiK 

„KAMIENICA” Sp. zo.o. 

31 200 46 800 
 Program przeciwdziałania 

deficytowi wody  

Familijny Poznań Familijne azyle dla pszczół 11 550     

Województwo Dolnośląskie 

Wartości przyrodnicze  

w parkach krajobrazowych 

województwa dolnośląskiego 

-7 558,02   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 66/2019 i 

183/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji  

z kwoty 23.913,02 zł  

do kwoty 16.355 zł, 

 tj. o kwotę 7.558,02 zł. 
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Euroregion Nysa 

XV Konkurs dla Dzieci  

i Młodzieży „Uczę się 

bezpiecznie żyć” 

11 158,51   

Zwiększono przyznaną 

UCZ Nr 211/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji  

z kwoty 90.400 zł do 

kwoty 101.558,51 zł, tj. o 

kwotę 11.158,51 zł. 

Legnickie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej spółka 

zo.o. 

Modernizacja istniejącego 

Mechaniczno Biologicznego 

Przetwarzania w zakresie części 

do mechanicznego przetwarzania 

odpadów wraz z zapleczem przy  

ul. Rzeszotarskiej w Legnicy 

    

Wniosek na RN o zmianę  

w UCR Nr 45/2018 nazwy 

zadania na : „Modernizacja 

istniejącego Mechaniczno 

Biologicznego Przetwarzania  

w zakresie części do 

mechanicznego przetwarzania 

odpadów przy ul. 

Rzeszotarskiej  

w Legnicy” 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 

 i Kanalizacji  

w Bolesławcu Spółka zo.o. 

Akcja edukacyjna „Woda źródło 

życia, czyli z PWIK’iem  

o wodzie, ściekach i zielonej 

energii 

18 000     

Lasy Państwowe – Leśny Bank 

Genów Kostrzyca 

Projekt edukacyjny pn. „Dla 

leśnej różnorodności biologicznej 
    

Odmowa przyznania 

pomocy finansowej 

Liga Ochrony Przyrody Okręg 

we Wrocławiu 

XXXIV Olimpiada Wiedzy 

Ekologicznej dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych Dolnego 

Śląska 

-8 900,15   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 

107/2019 pomoc finansową w 

formie dotacji 

 z kwoty 22.000 zł do kwoty 

13.099,85 zł, tj. o kwotę 

8.900,15 zł. 
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Liga Ochrony Przyrody Okręg 

we Wrocławiu 

Edukacja ekologiczna dzieci, 

młodzieży i nauczycieli w roku 

2019 

-25,50   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 121/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji z kwoty 110.000 zł 

do kwoty 109.974,50 zł, tj. 

o kwotę 25,50 zł. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy  

we Wrocławiu 

Profilaktyka zdrowotna dzieci  

i młodzieży - kolonie 
35 560     

  

Zarząd wyraził zgodę na 

przekazanie kwoty  

w wysokości 1.400 zł  

z przeznaczeniem na nagrody za 

działalność na rzecz ochrony 

środowiska 

 i gospodarki wodnej  

w związku z akcją ekologiczną 

DZIEŃ SPRZĄTANIA GMINY, 

która odbyła się na terenie Gminy 

Jordanów Śląski w dniach 27 

kwietnia i 18 maja 2019 r.  

      

Gmina Pieńsk 

Budowa przyłączy 

kanalizacyjnych – Sanitacja 

Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, 

Strefa A 

  
 pożyczka do kwoty 

1 576 000 

Wniosek na RN 
Program – wykonanie podłączeń 

budynków do zbiorczej sieci 

kanalizacji sanitarnej 
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Miasto Zgorzelec 
Likwidacja źródeł niskiej emisji 

w Gminie Miejskiej Zgorzelec 
  -547 542,57 

Wniosek na RN  

o zmniejszenie przyznanej 

UCR Nr 76/2018 pomocy 

finansowej w formie 

pożyczki z kwoty  

2.100.000 zł  na pożyczkę 

do kwoty 1.552.457,43 zł, 

tj. o kwotę 547.542,57 zł. 
Program PONE 

Oddział Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego  

w Legnicy 

Edukacyjne wydawnictwo 

ekologiczne – przewodnik 

przyrodniczo-turystyczny  

pt. „Szlak dookoła Legnicy” 

25 094     

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Gołębicach 

Zapobieganie i likwidacja 

zagrożeń środowiska poprzez 

zakup nowego specjalistycznego 

średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z 

napędem 4x4 

 Dotacja do kwoty 

330 000 
  

Dotacja WFOŚiGW we 

Wrocławiu z udziałem 

środków udostępnionych 

przez NFOŚiGW Program 

"Ogólnopolski program finansowania 

służb ratowniczych", Wniosek na RN 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Lubnowie 

Zakup średniego samochodu 

ratowniczo –gaśniczego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Lubnowie 

 Dotacja do kwoty 

330 000 
  

Dotacja WFOŚiGW we 

Wrocławiu z udziałem 

środków udostępnionych 

przez NFOŚiGW Program 

"Ogólnopolski program finansowania 

służb ratowniczych", Wniosek na RN 
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Gmina Miejska Kamienna Góra 

Ograniczenie niskiej emisji na 

obszarze województwa 

dolnośląskiego EDYCJA II 

    

UCZ Nr 299/2019 zmieniono 

nazwę zadania na: „Program 

wymiany starych źródeł ciepła 

opalanych paliwem stałym na 

nowe ekologiczne na terenie 

Gminy Miejskiej Kamienna 

Góra w ramach programu 

PPONE - Edycja II” 

"Energetyka"  

sp. z o.o. 

Zaprojektowanie i wykonanie 

robót w systemie "Pod Klucz" 

związanych z modernizacją EC-2 

Polkowice pod kątem produkcji 

ciepła dla odbiorców 

zewnętrznych jak i dostosowanie 

poziomu emisji spalin do 

dyrektywy IED i tzw. konkluzji 

BAT 

  
 Pożyczka do kwoty 

83 232 000 
Wniosek na RN 

Zakład Usług Komunalnych 

Spółka z o.o. 

Budowa i przebudowa SUW 

Śliwice i SUW Łosice w celu 

zapewnienia mieszkańcom gminy 

Długołęka bezpieczeństwa 

dostawy wody do picia 

  
 Pożyczka do kwoty 

4 600 000 
Wniosek na RN 

Ochotnicza Straż Pożarna 

Krzydlina Mała 

Zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z 

napędem 4x4 dla OSP Krzydlina 

Mała 

310 000   

Dotacja WFOŚiGW we 

Wrocławiu z udziałem 

środków udostępnionych 

przez NFOŚiGW Program 

"Ogólnopolski program finansowania 

służb ratowniczych" 
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Korekta planu finansowego na 

2019 r. 
    

UCR Nr 153/2018 ( Plan) 

  i 22/2019 ( korekta) 

Wniosek na RN 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

 pod wezwaniem Matki Boskiej 

Częstochowskiej  

w Bukowinie Sycowskiej 

Poprawa efektywności 

energetycznej budynku Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Matki 

Boskiej Częstochowskiej  

w Bukowinie Sycowskiej  

z wykorzystaniem OZE 

    

W wykonaniu Uchwały 

Rady Nadzorczej Nr 

37/2019 z dnia 29.03.2019 

r. Zarząd stwierdza, iż 

przyznane dofinansowanie 

w formie dotacji z 

udziałem środków 

NFOŚiGW wynosi 

608.901 zł oraz 

dofinansowanie  

w formie pożyczki wynosi 

76.260 zł.  Program priorytetowy 

NFOŚiGW pn. „Poprawa jakości 

powietrza. Część 2) Zmniejszenie 

zużycia energii w budownictwie” 

UCR Nr 60/2018  

Legnickie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej spółka 

zo.o. 

Dostawa fabrycznie nowego 

pojazdu z zabudową śmieciarki z 

tylnym załadunkiem 

wyposażonego w żuraw 

hydrauliczny do selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych 

  
pożyczka do kwoty 

898 000 
Wniosek na RN 

Legnickie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej spółka 

zo.o. 

Dostawa fabrycznie nowego 

pojazdu z zabudową śmieciarki 

wraz z zintegrowanym systemem 

myjącym 

  
pożyczka do kwoty 

769 000 
Wniosek na RN 
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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) / rezygnacje/ 

informacje 

Łączna kwota 

dofinansowania dla osób 

fizycznych w formie pożyczki 

do kwoty ( zł) 

Liczba wniosków 

 w ramach listy  

13.05.2019 228 420,59  ( dotacje) 50 000  ( pożyczki) 11 

21.05.2019 1 235 067,18  ( dotacje) 
414 114,68                                    

( pożyczki) 
78 

27.05.2019 785.811,04 zł  (dotacje) 
148.783 zł                                   

( pożyczki) 
50 

04.06.2019 1.212.662,47 zł ( dotacje) 
388.816,45                                   

( pożyczki) 
78 

14.06.2019 1 973.804,32  ( dotacje) 
563.421,35                                  

( pożyczki) 
129 

27.06.2019 1024078,75  ( dotacje) 
236 284,60                                    

( pożyczki) 
54 

  2162981,05  ( dotacje) 455179,4 (pożyczki) 136 

10.07.2019 1 147 853,65 ( dotacje) 228 880 ( pożyczki) 85 

17.07.2019 873.504,76  ( dotacje) 
204.755,73                                  

( pożyczki) 65 

 

 


