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Nazwa Wnioskodawcy Nazwa zadania 
Dotacja  

 ( w zł)  

Pożyczka  

( w zł)  

Uwagi/zmniejszenia/ 

zwiększenia pomocy 

finansowej 
UCZ- Uchwała Zarządu 

UCR- Uchwała Rady Nadzorczej 

Gmina Dobromierz 

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej  

w miejscowościach Jaskulin, 

Siodłkowice, Szymanów, Gmina 

Dobromierz- II Etap 

  
 pożyczka do           

3 097 000 
Wniosek na RN 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej  

Sp. z o.o. 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w Jurczycach etap II 
  

pożyczka do 

kwoty   4 297 000 
Wniosek na RN 

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 

  

pożyczka do 

kwoty                    

2 310 829,01 

Wniosek na RN 

Prokuratura Regionalna 

we Wrocławiu 

„Zakup pojazdu hybrydowego na 

potrzeby Prokuratury Regionalnej 

we Wrocławiu, jako element 

poprawy jakości powietrza i 

zmniejszenia emisji spalin CO2” 

    

zadanie pjb, całkowity 

koszt zadania 150.000 

zł, kwota 

dofinansowania z 

WFOŚiGW 50.000 zł. 
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AKTYWNI – 

Stowarzyszenie 

Wsparcia 

 i Rozwoju Regionu 

Termomodernizacja 

Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi w Rękowie wraz 

z instalacją odnawialnych źródeł 

energii. Kompleksowe i 

efektywne rozwiązania w oparciu 

o wdrożenie systemu 

monitorowania i zarządzania 

zużyciem energii 

    

 pożyczka na 

zachowanie płynności 

825 727,38 zł  

Wniosek na RN 

Gmina Stara Kamienica 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Stara Kamienica 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 348/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji 

 z kwoty 20.180 zł do 

kwoty 19.487,25 zł. 

Gmina Bolesławiec 

Usuwanie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Bolesławiec 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 346/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji  

z kwoty 18.498,68 zł do 

kwoty 16.498,88 zł. 

Miasto Lubań 
Lubańska Wiosna Ekologiczna 

2019 
    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 233/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji 

 z kwoty 5.275 zł do 

kwoty 3.600 zł.  
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Lasy Państwowe – Leśny 

Bank Genów Kostrzyca 

Projekt edukacyjny pn. "Dla 

leśnej różnorodności 

biologicznej" 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 332/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji  

z kwoty 10.000 zł do 

kwoty 8.311,65 zł. 

Muzeum Przyrodnicze 

 w Jeleniej Górze 

Wydawnictwo Przyroda 

Sudetów: tom 23 
    

Odmowa przyznania 

pomocy finansowej 

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 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 725/2017, Nr 

734/2018 i 255/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji  

z kwoty 28.180,87 zł do 

kwoty 27.731,53 zł.  

Gmina Kudowa Zdrój 
Wakacyjne spotkania młodych 

ekologów 
20 844     

Gmina Sobótka 
Sobótka – gmina czysta 

 i przyjazna środowisku 
12 487,50     
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Gmina Strzelin 

Album przyrodniczo-

krajobrazowy rejonu Wzgórz 

Strzelińskich 

    

Zwiększono przyznaną 

UCZ Nr 427/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji 

 z kwoty 18.630 zł do 

kwoty 40.000 zł.   

Fundacja Wodna Służba 

Ratownicza 

Zakup mobilnego zestawu  

do ratownictwa wodnego 
250 000    Program finansowania służb 

ratowniczych  

Towarzystwu Przyjaciół 

Dzieci Oddział 

Okręgowy w Jeleniej 

Górze  

„Profilaktyka dzieci z terenu, na 

którym występują przekroczenia 

standardów jakości 

środowiska/miasto Jelenia Góra. 

Kolonie profilaktyczne w Brennie 

i Międzywodziu” 

    
Odmowa przyznania 

pomocy finansowej 

„Oświata Wrocław” 

działalność gospodarcza 

Profilaktyka zdrowotna dzieci 

zamieszkujących na obszarach 

województwa dolnośląskiego, na 

których występują przekroczenia 

jakości środowiska 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 266/2019 

pomoc finansową 

 w formie dotacji  

z kwoty 70.000 zł do 

kwoty 36.680 zł.  

  

Uchwała w sprawie korekt  

w UCZ Nr 499/2019 -  dotyczącej  

przyznania pomocy finansowej 

na zadania w ramach programu 

Mały Strażak 
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Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

„Dolina Baryczy”  

sp. zo.o. 

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w zlewni oczyszczalni 

ścieków w Żmigrodzie,  

w m. Żmigród oraz Radziądz 

  
 pożyczka do 

kwoty 896 983 
Wniosek na RN 

Sudeckie Hotele 

 i Schroniska PTTK 

Spółka zo.o. 

Termomodernizacja budynku DT 

PTTK „Harcówka” 
  320 000   

Gmina Bolków 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Bolków 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 351/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji z 

kwoty 25.124,57 zł do 

kwoty 20.849,50 zł. 

Gmina Świerzawa 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

gminy Świerzawa w 2019 roku 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 347/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji  

z kwoty 13.794,50 zł do 

kwoty 12.875,05 zł. 

Gmina Miejska 

Kamienna Góra 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

miasta Kamienna Góra  

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 354/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji 

 z kwoty 10.248 zł do 

kwoty 6.510,70 zł. 
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Gmina Miejska 

Piechowice 

Demontaż, zbieranie, transport 

 i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Miejskiej Piechowice 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 345/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji z 

kwoty 13.566,26 zł do 

kwoty 12.363,19 zł. 

Gmina  

Głuszyca 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Głuszyca – 2019 r. 

    

Uchylono UCZ Nr 

370/2019 i dotację  

w kwocie 23.176 zł. 

Gmina Głuszyca 
Głuszyca – kraina z pasiek 

słynąca 
    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 141/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji  

z kwoty 28.486 zł do 

kwoty 24.865,75 zł.   

Nadleśnictwo Lwówek 

Śl. 

Międzynarodowa konferencja 

„Dobre z lasu- drewno jako 

produkt praktyczny i artystyczny” 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 464/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji  

z kwoty 6.720 zł do 

kwoty 4.558,85 zł. 

Centrum Turystyki 

 i Kultury w Ścinawie 

ROEE-LGOM miejscem 

kształtowania właściwych postaw 

dzieci i młodzieży z zakresu 

edukacji ekologicznej – etap II 

52 300     
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INTERGOL  

„Nie chcemy zatruwać naszego 

miasta- kampania informacyjna 

dla mieszkańców Kłodzka i 

okolic. Etap II” 

16 500     

INTERGOL 

„Nie chcemy zatruwać naszego 

miasta- kampania informacyjna 

dla mieszkańców Świebodzic 

 i okolic. Etap II” 

6 187,50     

INTERGOL  

„Nie chcemy zatruwać naszego 

miasta- kampania informacyjna 

dla mieszkańców Ząbkowic 

Śląskich i okolic. Etap II” 

6 187,50     

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Krobica – 

Orłowice 

Zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Krobica - Orłowice 

    

W wykonaniu Uchwały 

Rady Nadzorczej  

 Nr 96/2019 z dnia 

06.09.2019 r. Zarząd 

stwierdza, że 

dofinansowanie  

w formie dotacji wynosi 

349.695,27 zł.                

{ UCR Nr 96/2019 - 

dotacja do kwoty 

350.000 zł. } 
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Ochotnicza Straż 

Pożarna w Leśnej 

Zakup fabrycznie nowego 

średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Leśnej 

    

W wykonaniu Uchwały 

Rady Nadzorczej Nr 

95/2019 z dnia 

06.09.2019 r. Zarząd 

stwierdza, że 

dofinansowanie w 

formie dotacji wynosi 

329.253,93 zł.                  

{ UCR Nr 95/2019 - 

dotacja do kwoty 

330.000 zł. } 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Roztoce 

Zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

 w Roztoce 

    

Wniosek na RN  

o zmniejszenie 

przyznanej UCR Nr 

87/2019 pomocy 

finansowej w formie 

dotacji z kwoty 330.00 

zł na dotację do kwoty 

329.793,75 zł.  

Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom Nauka-Sport-

Wypoczynek 

Profilaktyka zdrowotna dzieci 

 i młodzieży – obóz sportowo 

wypoczynkowy z nauką 

 i doskonaleniem języka 

niemieckiego i angielskiego 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 267/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji  

z kwoty 6.300 zł do 

kwoty 4.340 zł.   

Gmina Wiązów 
Ograniczenie niskiej emisji na 

terenie Gminy Wiązów 
  105 590 

Zadanie w ramach Programu 

PONE II 
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Gmina  

Sobótka 

Usuwanie wyrobów azbestowych 

w gminie Sobótka w 2019r.  
    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 394/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji 

 z kwoty 10.167,34 zł 

do kwoty 8.115,71 zł. 

Gmina Oleśnica 

Usuwanie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Oleśnica w roku 2019 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 403/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji 

z kwoty 84.630 zł do 

kwoty 46.121,40 zł. 

Gmina Oława 
Program usuwania azbestu 

 z terenu Gminy Oława 
    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 392/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji  

z kwoty 17.840,34 zł  

do kwoty 13.250,95 zł. 

Gmina Gaworzyce 

Zapewnienie dostawy wody  

dla mieszkańców miejscowości 

Korytów, Grabiki i Śrem poprzez 

budowę sieci wodociągowej 

    

  pożyczka do kwoty     

2 219 197 zł. Program 

"Woda dla mieszkańców II", 

UCR Nr 71/2018 
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Wniosek do RN o wprowadzenie 

zmiany w przyjętym UCR Nr 

63/2019 „Programie 

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” 

    

Zmieniono okres 

kwalifikowalności kosztów 

na:  od 01.01.2019 r. do 

08.11.2019 r.” 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Marcinowicach 

Zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego średniego 4x4 dla 

OSP Marcinowice 

    

W wykonaniu Uchwały 

Rady Nadzorczej 

 Nr 97/2019 z dnia 

06.09.2019 r. Zarząd 

stwierdza, że 

dofinansowanie  

w formie dotacji wynosi 

329.965,91 zł.                      

{ UCR Nr 97/2019 

dotacja do kwoty 

330.000 zł) 
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Karkonoski Park 

Narodowy  

w Jeleniej Górze 

Wykonanie zewnętrznej 

infrastruktury kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej oraz 

zewnętrznej infrastruktury 

wodociągowej ze wszystkimi 

przyłączeniami na terenie 

inwestycji: Centrum Muzealno-

Edukacyjnego Karkonoskiego 

Parku Narodowego Pałac 

Sobieszów 

    

 § 1 Uchwały Zarządu 

Nr 626/2018 z dnia 

04.10.2018 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 893.000 zł 

na pożyczkę do kwoty 

1.580.500 zł. 

PGE Górnictwo  

i Energetyka 

Konwencjonalna Spółka 

Akcyjna 

Rozbudowa sieci ciepłowniczej 

poprzez modernizację układu 

technologicznego oraz uciepłowienie 

bloków 5 i 6  w PGE GiEK S.A. 

    

Wniosek na RN 

 o uchylenie UCR Nr 

6/2019 i pożyczki  

do kwoty 14.400.000 zł 

Gmina Miejska Nowa 

Ruda 

Ograniczenie niskiej emisji na 

obszarze województwa 

dolnośląskiego Edycja II – miasto 

Nowa Ruda IV ETAP 

  320 072,34 PONE II 
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Gmina Miejska 

Bolesławiec 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Miejskiej Bolesławiec  

w 2019 roku 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 343/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji  

z kwoty 36.692,18 zł do 

kwoty 25.373,83 zł. 

Gmina  

Ziębice 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Ziębice w roku 2019 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 380/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji  

z kwoty 53.500 zł  

do kwoty 20.965 zł. 

Gmina  

Lewin Kłodzki  

Usuwanie azbestu z Gminy 

Lewin Kłodzki – IV etap 
    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 389/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji 

 z kwoty 15.689,80 zł 

do kwoty 15.386 zł. 

Gmina  

Polanica Zdrój 

Usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest 

 z nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie 

Gminy Polanica-Zdrój 

    

UCZ Nr 589/2019 

uchylono UCZ Nr 

371/2019 i dotację  

w kwocie 4.900 zł 
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Gmina  

Mieroszów 

Usuwanie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Mieroszów 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 383/2019 

pomoc finansową w 

formie dotacji z kwoty 

143.800 zł do kwoty 

97.674,92 zł. 

Gmina  

Łagiewniki 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Łagiewniki 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 373/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji  

z kwoty 82.864,59 zł do 

kwoty 64.331,73 zł 

Gmina  

Marcinowice 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest w Gminie 

Marcinowice 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 374/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji  

z kwoty 48.608 zł do 

kwoty 31.640,79 zł. 

Gmina  

Stronie Śląskie 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Stronie Śląskie 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 382/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji  

z kwoty 52.592 zł do 

kwoty 30.226,80 zł. 

Gmina  

Ząbkowice Śląskie 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 

2019 

    

Uchylono UCZ Nr 

388/2019  i pomoc  

w formie dotacji  

w kwocie 115.651,37 zł 
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Gmina  

Międzylesie 

Program usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest 

na terenie Gminy Międzylesie - 

2019 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 379/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji  

z kwoty 43.155 zł do 

kwoty 27.812,51 zł. 

Gmina Wińsko 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Wińsko 

    

Zmniejszono przyznaną 

UCZ Nr 414/2019 

pomoc finansową  

w formie dotacji  

z kwoty 58.662,50 zł do 

kwoty 43.069 zł. 

Stowarzyszenie 

Kaczawskie 

Poznać, zrozumieć, ochraniać: 

edukacja ekologiczna w górach 

 i na Pogórzu Kaczawskim 

99 559,15     

Dom Kultury „Jowisz” Młodzi, aktywni, EKO-logiczni 11 607     

Fundacja Wspierania 

Dziedzictwa 

Kulturowego „Żarna” 

Ścieżka Edukacji Klimatycznej 

„Humboldt 3000” – innowacyjna 

edukacja ekologiczna 

36 198     
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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  

15.10.2019 
Łączna kwota dotacji do  

kwoty 1.308.412,17               

Łączna kwota 

pożyczek do  kwoty 

712.817,22 

98 

24.10.2019 
Łączna kwota dotacji do 

kwoty 1. 538.988,23 zł 

Łączna kwota 

pożyczek do kwoty 

300.966,67 zł 

116 

04.11.2019 
Łączna kwota dotacji do  

kwoty 1.220.668,23 zł 

Łączna kwota 

pożyczek do kwoty 

125.910 zł 

77 

 

 

 


