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Nazwa 

Wnioskodawcy 
Nazwa zadania Dotacja Pożyczka 

Zmniejszenie/zwiększenie 

pomocy finansowej 
UCZ- Uchwała Zarządu 

UCR- Uchwała Rady 

Nadzorczej 

Gmina Twardogóra 

Dofinansowanie przedsięwzięć służących 

ochronie powietrza, związanych z trwałą 

likwidacją ogrzewania opartego na paliwie 

stałym lub biomasie na terenie Gminy 

Twardogóra 

  
pożyczka do 

kwoty 654 350 
Wniosek na RN 

Nadleśnictwo 

Lwówek Śl. 

Międzynarodowa konferencja „Dobre 

 z lasu- drewno jako produkt praktyczny 

 i artystyczny” 

6 720     

Ochotnicza Straż 

Pożarna 

 w Ruszowicach 

Poprawa bezpieczeństwa w regionie oraz 

wzrost skuteczności strażaków z jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach 

dzięki zakupowi średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego 

40 000   

Zwiększono przyznaną 

UCZ Nr 337/2019 pomoc 

w formie dotacji z kwoty 

160.000 zł do kwoty 

200.000 zł, tj. o kwotę 

40.000 zł.  

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Warcie 

Bolesławieckiej 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP  

w Warcie Bolesławieckiej 

240 000   
Program Finansowanie służb 

ratowniczych 
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Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Marcinowicach 

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 

średniego 4x4 dla OSP Marcinowice 

dotacja do 

kwoty 330 000 
  

Wniosek na RN  
Program Finansowanie służb 

ratowniczych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Legnickim Polu 

Zakup nowego samochodu ratowniczo-

gaśniczego typu średniego z funkcją 

ograniczania stref skażeń ekologicznych na 

wyposażenie OSP Legnickie Pole 

250 000    Program Finansowanie służb 

ratowniczych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna we 

Wronowie 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej we Wronowie 

 dotacja do 

kwoty 330 000 
  

Wniosek na RN  
Program Finansowanie służb 

ratowniczych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Pichorowicach 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Pichorowice 

 dotacja do 

kwoty 380 000 
  

Wniosek na RN 
Program Finansowanie służb 

ratowniczych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Budziszowie 

Wielkim 

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej  

w Budziszowie Wielkim 

14 182,27   
Odmienny sposób 

finansowania zadania 

  
Korekta Planu działalności WFOŚiGW we 

Wrocławiu na rok 2019 
    

Wniosek na RN ( UCR Nr 

154/2018 + korekta UCR 

Nr 33/2019)  
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Stowarzyszenie 

„Inicjatywa 

Samorządowa 

Razem” 

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne 

przewidziane do realizacji  

w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 

  
 pożyczka do kwoty 

433 063,97 Wniosek na RN 

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 

  320 009   

Gmina Bielawa 

Ograniczenie niskiej emisji polegającej na 

zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub 

budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 

Bielawa, Edycja II 

  -750 

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 61/2019 pomoc 

finansową w formie 

pożyczki z kwoty 108.750 

zł do kwoty 108.000 zł., tj. 

o kwotę 750 zł 

Gmina Strzegom 

Ograniczenie niskiej emisji na obszarze 

województwa dolnośląskiego poprzez 

wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom 

w 2019 r.- etap I 

  80 913,16   

Stowarzyszenie  

na Rzecz Dzikich 

Zwierząt „Sokół” 

Restytucja sokoła wędrownego na terenie 

województwa dolnośląskiego 
-35 346,60   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 253/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji z kwoty 106.650 zł 

do kwoty 71.303,40 zł, tj. 

o kwotę 35.346,60 zł. 
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Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu 

Oznakowanie tablicami informującymi  

o nazwie formy ochrony przyrody 

wybranych obszarów Natura 2000 na terenie 

województwa dolnośląskiego 

    

Zmiana listy w UCZ Nr 

20/2019. Zmiana polega na 

przesunięciu zadania 

 w całości do realizacji  

w 2020 r. i została 

wprowadzona na wniosek 

jednostki. Środki 205. 000 

zł na 2020 r.)  

Powiat Strzelin 

Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla 

lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa na obszarze Powiatu Strzelińskiego 

7 594,60     

Gmina Wleń 
Wydanie albumu przyrodniczo -  

edukacyjnego 
-1 441,12   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 256/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji z kwoty 29.252,47 

zł do kwoty 27.811,35 zł, 

tj. o kwotę 1.441,12 zł. 

Gmina Góra 

Wykonanie materiałów edukacyjnych 

 w postaci książek, gier edukacyjnych 

 i zakładek  do książek o tematyce związanej 

 z segregacją śmieci 

4 000     
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Stowarzyszenie 

Dolnośląski 

Inkubator 

Przedsiębiorczości  

w Świdnicy 

Rozwój świadomości ekologicznej 

mieszkańców Dolnego Śląska 
65 227,50     

Gmina Wołów 

Program działań edukacyjnych, 

wspierających walkę ze smogiem i niską 

emisją, w Gminie Wołów 

-139,88   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 618/2018 i 

426/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji z kwoty 21.336,42 

zł do kwoty 21.196,54 zł,  

tj. o kwotę 139,88 zł. 

Uniwersytet 

Wrocławski 

Przewodnik edukacyjny: „Gatunki chronione 

i zagrożone w Ogrodzie Botanicznym 

Uniwersytetu Wrocławskiego” 

14 053,05     

Instytut Meteorologii 

 i Gospodarki 

Wodnej – 

Państwowy Instytut 

Badawczy 

TRANSGEA – Transgraniczna współpraca 

w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych 

do zmian klimatu 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 187/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji z kwoty 88.010,92 

zł,  (nie więcej niż 

20.353,11 euro) do kwoty 

88.010,70 zł (nie więcej 

niż 20.353,06 euro) 
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Instytut Meteorologii 

 i Gospodarki 

Wodnej – 

Państwowy Instytut 

Badawczy 

NEYMO-NW – Lausitzer Neise/Nysa 

Łużycka – Modelowanie klimatyczne  

i hydrologiczne, analiza 

 i prognoza zasobów wodnych w warunkach 

niskich wód 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 186/2019 pomoc 

finansową 147 430,36 zł  

(nie więcej niż 34.094,25 

euro) do kwoty 147.430,20 

zł (nie więcej niż 

34.094,21 euro). 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Starej 

Kamienicy 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Starej Kamienicy 

 do kwoty 330 000   
Wniosek na RN  

Program finansowanie służb 

ratowniczych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Szklarskiej 

Porębie 

Zakup uterenowionego pożarniczego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego 

wykorzystywanego do akcji ratowniczych w 

warunkach górskich oraz podczas usuwania 

skutków zagrożeń na potrzeby OSP w 

Szklarskiej Porębie 

210 000   
 Program finansowanie służb 

ratowniczych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna 

 w Czeszowie 

Zakup średniego samochodu ratowniczo -

gaśniczego na potrzeby OSP Czeszów 
310 000   

 Program finansowanie służb 

ratowniczych 
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Ochotnicza Straż 

Pożarna 

 w Wójcicach 

Zakup średniego samochodu ratowniczo -

gaśniczego z funkcją do ograniczenia stref 

skażeń chemicznych i ekologicznych dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcicach 

260 000   
Program finansowanie służb 

ratowniczych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna 

 w Zawoni 

Zakup średniego samochodu ratowniczo -

gaśniczego na potrzeby OSP Zawonia 
310 000   

 Program finansowanie służb 

ratowniczych 

Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu  

Dostawa pojazdów terenowych niezbędnych 

do realizacji zadań Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

    

Zadanie do 

dofinansowania w 2019 r. 

kwota środków dla pjb 

680.000 zł. {odmienny 

sposób finansowania zadania 

UCR Nr 82/2019 r.} 

  

Zarząd wyraził  zgodę na udzielenie - Parafii 

Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Legnicy pomocy 

finansowej w formie nagrody w wysokości 

2.000 zł za działalność na rzecz ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej  

w związku z organizacją konkursu 

ekologicznego -  z przeznaczeniem na zakup 

nagród w konkursie. 
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Wniosek do RN o uchylenie UCR  

Nr 26/2019 tj. Uchwały Rady Nadzorczej  

w sprawie ustalenia zmiany „Programu 

dofinansowania ze środków WFOŚiGW  

we Wrocławiu zadań związanych  

z działaniami na rzecz ochrony pszczół na 

terenie woj. dolnośląskiego” i przyjęcia jego 

tekstu jednolitego. 

    Wniosek na RN 

Komenda 

Wojewódzkiej 

Państwowej Straży 

Pożarnej we 

Wrocławiu 

Wykonanie projektu i robót rozbiórkowych 

budynku administracyjnego i świetlicy przy 

ul. Borowskiej 138 we Wrocławiu oraz 

utylizacja materiałów zawierających azbest” 

  środki 780.000 zł  

Uchwała Rady Nadzorczej 

WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 

83/2019 z dnia 29.07.2019 r. 

oraz Nr 106/2019 z dnia 

06.09.2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odmienny 

sposób finansowania zadania  

  

W UCZ Nr 278/2019 zwiększono wysokość 

środków przeznaczonych na realizację 

Programu Mały Strażak 
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Przyjęto listę zadań i wyrażono zgodę na 

udzielenie pomocy finansowej w ramach 

realizacji „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. 

„Mały Strażak”  

      

Parafia Rzymsko-

Katolicka pw. Św. 

Piotra i Pawła  

w Sobocie 

Wymiana źródła ciepła wraz  

z modernizacją kotłowni w domu 

parafialnym 

4 239 4 239   

Parafia pw. 

Miłosierdzia Bożego 

w Jeleniej Górze 

Jagniątkowie 

Przyłącze gazowe wraz z wewnętrzną 

instalacją gazową oraz z montażem kotła 

gazowego dla budynku Parafii 

Rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego w 

Jagniątkowie 

7 500 22 500   
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Gmina Góra 
Pobór i badanie próbek popiołów 

paleniskowych z terenu Gminy Góra 
-1 671,60   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 59/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji z kwoty 3.000 zł na 

dotację do kwoty 1.328,40 

zł., tj. o kwotę 1.671,60 zł. 
(Program Strażnicy Atmosfery) 

Gmina Jedlina Zdrój 

Ograniczenie niskiej emisji w mieście 

Jedlina Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania – 

wymiana pieców 

  194 000   

Gmina Kudowa 

Zdrój 

Ograniczenie niskiej emisji na obszarze 

Gminy Kudowa Zdrój 
  135 531,27   

Gmina Wałbrzych 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Wałbrzych – etap 5 
    

Uchylenie UCZ Nr 

384/2019 i dotacji w 

kwocie 97.034 zł 

Gmina  

Świebodzice 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy 

Świebodzice 

    

Uchylenie UCZ Nr 

390/2019 i dotacji w 

kwocie 9.728,46 zł 
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Gmina Węgliniec 

Przebudowa i rozbudowa zbiornika i 

pompowni wody  

w Starym Węglińcu 

    

W § 1 Uchwały Zarządu 

Nr 78/2019 z dnia 

07.02.2019 r. w sprawie 

pozytywnej weryfikacji 

wniosku i skierowania do 

dalszego procedowania  

wprowadza się następującą 

zmianę: 

 - zwiększa się 

proponowane 

dofinansowanie w formie 

pożyczki z kwoty do 

505.330 zł na pożyczkę do 

kwoty 595.676 zł. 

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. 

    

Uchylono UCZ Nr 

282/2019 i dotację w 

kwocie 31.200 zł oraz 

pożyczkę w kwocie 46.800 

zł 

Wodociągi 

Srebrnogórskie 

Spółka  

z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Zakup beczkowozu do przewozu wody pitnej 8 800 13 200   
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Polski Związek 

Wędkarski Okręg 

Legnica 

Zachowanie bioróżnorodności ichtiofauny w 

jeziorach  

i zbiornikach zaporowych w zlewni rzeki 

Kaczawa 

31 000     

Telewizja Lokalna 

„Azart-Sat” Spółka 

zo.o. w Bolesławcu 

Produkcja i emisja cyklu 4 reportaży pn. 

„EKO Wskazówki” wraz z dystrybucją płyt 

DVD 

34 000     

Związek Harcerstwa 

Polskiego, 

Chorągiew 

Dolnośląska 

Profilaktyka zdrowotna dzieci zamieszkałych 

na obszarach, na których występują 

przekroczenia standardów jakości 

środowiska 

-20 440   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 235/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji z kwoty 44.240 zł 

do kwoty 23.800 zł, tj. o 

kwotę 20.440 zł. 
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 Zarząd wyraził zgodę na udzielenie – 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  pomocy 

finansowej w formie nagrody w wysokości 

2.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla 

Laureatów VII edycji realizacji projektów w 

zakresie edukacji ekologicznej w ramach 

Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących 

Ekorozwój “Ziemia dla Wszystkich” - za 

działalność na rzecz ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej. 

      

Gmina Twardogóra 
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Grabowno Małe 
  188 248 

Zadanie w ramach „Programu 

dofinansowania przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

przedsięwzięć związanych z gospodarką 

wodno-ściekową realizowanych poza 
granicami aglomeracji ujętych w 

Krajowym Programie Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych” UCR 65/2019 

Gmina Jawor 
Zmiana systemu ogrzewania na terenie 

miasta Jawor – część 2/1 
  -84 918,78 

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 823/2018 pomoc 

finansową w formie 

pożyczki z kwoty 350.000 

zł do kwoty 265.081,22 zł., 

tj. o kwotę 84.918,78 zł 
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Gmina Jawor 
Zmiana systemu ogrzewania na terenie 

miasta Jawor – część 2/2 
  -37 609,54 

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 824/2018 pomoc 

finansową w formie 

pożyczki z kwoty 204.650 

zł  do kwoty 167.040,46 zł, 

tj. o kwotę 37.609,54 zł 

Gmina Jawor 
Zmiana systemu ogrzewania na terenie 

miasta Jawor – część 2/3 
  -11 329,54 

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 825/2018 pomoc 

finansową w formie 

pożyczki z kwoty 195.350 

zł do kwoty 184.020,46 zł, 

tj. o kwotę 11.329,54 zł. 

Gmina Szczytna 

Ograniczenie niskiej emisji polegające na 

zmianie systemu ogrzewania na terenie 

Gminy Szczytna 

  -153,67 

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 245/2019 pomoc 

finansową w formie 

pożyczki z kwoty 

300.899,42 zł do kwoty 

300.745,75 zł, tj. o kwotę 

153,67 zł. 

Gmina Ząbkowice 

Śląskie 

Likwidacja niskiej emisji na obszarze gminy 

Ząbkowice Śląskie 
  -35 314,64 

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 31/2019 pomoc 

finansową w formie 

pożyczki z kwoty 229.250 

zł do kwoty 193.935,36 zł, 

tj. o kwotę 35.314,64 zł.  
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Gmina  

Bystrzyca Kłodzka 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy 

Bystrzyca Kłodzka 

-102 464,81   

 Uchylono UCZ Nr 

372/2019 i dotację w 

kwocie 102.464,81 zł 

Polski Związek 

Wędkarski Okręg 

Legnica 

Zachowanie bioróżnorodności ichtiofauny 

jezior i zbiorników zaporowych w zlewni 

rzeki Kaczawa 

-41 000   

Uchylono UCZ Nr 

691/2018 i dotację w 

kwocie 41.000 zł. 

Powiat Wołowski 

Wykonanie dokumentacji urządzeniowej dla 

lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa na obszarze Powiatu Wołowskiego 

6 600     

Nadleśnictwo 

Lwówek Śl. 

Rozwijanie ginących pasji  

w zakresie pszczelarstwa 

 i bartnictwa poprzez edukację leśną 

społeczeństwa na terenie Nadleśnictwa 

Lwówek Śląski 

-15 000   

  Uchylono UCZ Nr 

147/2018 i 448/2019 oraz 

dotację w kwocie 15.000 

zł 

Stowarzyszenie 

Kaczawskie 

Program edukacji ekologicznej "Ziemia  

w naszych rękach" 
-2 381,36   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 522/2018 pomoc 

finansową w formie 

dotacji z kwoty 99.630 zł 

do kwoty 97.248,64 zł, tj. 

o kwotę 2.381,36 zł. 
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Województwo 

Dolnośląskie- 

Dolnośląski Zespół 

Parków 

Krajobrazowych we 

Wrocławiu  

Ścieżki dydaktyczne 

 i zagospodarowanie turystyczne w parkach 

krajobrazowych Dolnego Śląska 2019 

-4 269,42   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 170/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji z kwoty 31.000 zł 

do kwoty 26,730,58 zł, tj. 

o kwotę 4.269,42 zł. 

Nadleśnictwo 

Świdnica 

Edukacja leśna społeczeństwa  

w Nadleśnictwie Świdnica 
    

Odmowa przyznania 

pomocy finansowej 

Województwo 

Dolnośląskie 

Kontrola przestrzegania uchwał 

antysmogowych – warsztaty szkoleniowe 
75 000     

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Gryfowie 

Śl. 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Gryfowie Śląskim 

380 000   Wniosek na RN. Program 

finansowanie służb ratowniczych 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy  

we Wrocławiu 

Profilaktyka zdrowotna dzieci  

i młodzieży - kolonie 
-12 040   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 291/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji z kwoty 35.560 zł 

do kwoty 23.520 zł,  

tj. o kwotę 12.040 zł. 
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Zarząd  wyraził zgodę na udzielenie pomocy 

finansowej w formie nagrody w wysokości 

2.000 zł za działalność na rzecz ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w związku 

z organizacją konkursu na  „Wzorową 

Pasiekę” Dolnego Śląska w 2019 roku  

przez Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej 

– z przeznaczeniem na zakup nagród  

rzeczowych w konkursie. 

      

Gmina Wleń 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

we wsi Bystrzyca – etap II 
  3 165 615,14 

Wniosek na RN. Programu 

dofinansowania przedsięwzięć 

związanych z gospodarką wodno-
ściekową realizowanych poza granicami 

aglomeracji ujętych w Krajowym 

Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych” UCR 65/2019 

Gmina  

Jaworzyna Śląska 

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Jaworzyna Śląska 
-71,48   

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 378/2019 pomoc 

finansową w formie 

dotacji z kwoty  65.071,30 

zł do kwoty 64.999,82 zł, 

tj. o kwotę 71,48 zł. 
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Wykaz Uchwał Zarządu podjętych w związku z realizacją Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. 

 

Data UCZ 

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  

w ramach listy  

28.08.2019 
 Łączna kwota dotacji do 

901.643,62 zł 

 Łączna kwota pożyczek 

do 372.219,26 zł 
61  

 10.09.2019 
Łączna kwota dotacji do 

1.673.869,63 

Łączna kwota pożyczek 

do 455.347,84 
116 

20.09.2019 
 Łączna kwota dotacji do 

1.793.360,27 

 Łączna kwota pożyczek 

do 752.102,01 
117 

24.09.2019 
 Łączna kwota dotacji do 

590.062,72 zł 

Łączna kwota pożyczek 

do 108.378,85 zł 
 43 

 03.10.2019 
Łączna kwota dotacji do 

1.328.303,62 zł 

 Łączna kwota pożyczek 

do 400.402,80 zł 
 102 

 


