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Nazwa 

Wnioskodawcy 
Nazwa zadania Dotacja ( zł) Pożyczka (zł) 

Zmniejszenie/zwiększenie 

pomocy/uwagi 

 
UCZ- Uchwała Zarządu 

UCR- Uchwała Rady Nadzorczej 

RN Rada Nadzorcza  
pjb- państwowa jednostka budżetowa 

Parafia 

Wniebowzięcia NMP  

w Krzeszowie 

Termomodernizacja budynku 

plebanii w Krzeszówku  

ze zmianą sposobu użytkowania 

na Dom Rekolekcyjny na Szlaku 

Cysterskim 

  
 dotacja do kwoty 

476 408 

Dotacja  z udziałem środków NFOŚiGW  

( wniosek na RN) Program NF 3.1.2 w ramach 

UCR Nr 60/2018 w sprawie ustalenia zasad 

 i warunków dofinansowania przez WFOŚiGW  

we Wrocławiu zadań w ramach wspólnej realizacji 
z NFOŚiGW programu priorytetowego 

NFOŚiGW pn. „Poprawa jakości powietrza. Część 

2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”  

Wielospecjalistyczny 

Szpital – 

Samodzielny 

Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej  

w Zgorzelcu 

Kompleksowa 

termomodernizacja obiektu 

przychodni przy ul. Wolności 

20E w Olszynie należącego do 

WS-SPZOZ w Zgorzelcu 

  

 pożyczka do 

kwoty                   

2 086 546,33 

wniosek na RN 

Wielospecjalistyczny 

Szpital – 

Samodzielny 

Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej  

w Zgorzelcu 

Poprawa efektywności 

energetycznej budynku przy ul. 

Nadbrzeżnej 5A WS-SPZOZ  

w Zgorzelcu 

  

pożyczka na 

płynność do 

kwoty                   

1 362 778,08 

wniosek na RN 
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Zakład Gospodarki 

Komunalnej  

Sp. z o.o.  

w Ząbkowicach 

Śląskich 

Przebudowa instalacji do 

energetycznego spalania paliw 

zlokalizowanej w Ząbkowicach 

Śląskich przy ul. Jasnej 44 

    

Wniosek na RN o uchylenie 

UCR Nr 49/2016 i pożyczki  

w kwocie 589.000 zł 

Gmina Miejska 

Nowa Ruda 

Ograniczenie niskiej emisji na 

obszarze województwa 

dolnośląskiego Edycja II- miasto 

Nowa Ruda III Etap 

    

W wykonaniu UCR Nr 48/2019 

Zarząd stwierdza, że 

dofinansowanie w formie 

pożyczki wynosi 381.211,47 zł. 
 ( UCR Nr 48/2019 pożyczka do kwoty 

391.765,26 zł) 

Miasto Szklarska 

Poręba 

Usuwanie wyrobów 

niebezpiecznych zawierających 

azbest z terenu Miasta Szklarska 

Poręba w 2019 r.  

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 356/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 

6.350,80 zł do kwoty 4.439 zł. 

Gmina Zgorzelec 
Usuwanie azbestu z terenu 

Gminy Zgorzelec 
    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 353/2019 pomoc finansową 

w formie dotacji z kwoty 8.000 zł 

do kwoty 7.987,68 zł. 
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Gmina Mysłakowice 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Mysłakowice 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 350/2019 pomoc finansową 

w formie dotacji z kwoty 29.604 

zł do kwoty 29.601,03 zł. 

Gmina  

Długołęka 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

gminy Długołęka w roku 2019 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 393/2019 pomoc finansową 

w formie dotacji z kwoty 

17.607,93 zł do kwoty 

 12.161,66 zł 

Gmina Zawonia 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Zawonia w roku 2019 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 406/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 

21.198,15 zł do kwoty 

 12.042,42 zł 

Gmina Dobroszyce 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest  

w wybranych zabudowaniach 

Gminy Dobroszyce w 2019 roku 

    
Uchylono UCZ Nr 407/2019 

 i dotację w kwocie 11.508  zł 
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Gmina Strzelin 
Realizacja Programu Usuwania 

Azbestu z terenu gminy Strzelin 
    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 408/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 26.901 

zł do kwoty 16.264,57 zł. 

Gmina  

Syców 

Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Syców 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 396/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 

24.669,50 zł do kwoty 

 21.816,50 zł. 

Gmina  

Prusice 

Usuwanie azbestu z terenu 

Gminy Prusice – etap VIII 2019 
    

Uchylono UCZ Nr 398/2019 

 i dotację w kwocie 8.809,05 zł 

Gmina Środa Śląska 

Usuwanie i unieszkodliwianie 

azbestu i wyrobów zawierających 

azbest położonych na terenie 

Gminy Środa Śląska 

    
Uchylono UCZ Nr 416/2019 

 i dotację w kwocie 6.320 zł 

Gmina Żmigród 

Usuwanie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest w Gminie 

Żmigród 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 419/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 

 46.120 zł do kwoty 27.650,35 zł. 
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Gmina  

Borów 

Demontaż, zbieranie, transport 

oraz unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Borów w 2019 roku 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 395/2019 pomoc finansową 

 w formie dotacji z kwoty 

8.543,40 zł do kwoty 7.937,60 zł. 

Miasto i Gmina 

Bierutów 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Miasta i Gminy Bierutów 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 412/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty  

32.123 zł do kwoty 15.949,15 zł. 

Gmina Kostomłoty 

Usuwanie azbestu oraz wyrobów 

zawierających azbest 

 z nieruchomości położonych na 

terenie gminy Kostomłoty – VI 

etap 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 417/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 

18.419,57 zł do kwoty 16.732 zł. 

Gmina Wrocław 

Program usuwania azbestu 

 i wyrobów zawierających azbest 

z terenu miasta Wrocławia w 

2019 roku 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 415/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 

37.336,32 zł do kwoty  

9.111,20 zł. 
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Gmina Domaniów 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Domaniów 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 405/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 

47.341,36 zł do kwoty 

 25.344,69 zł. 

Karkonoski Park 

Narodowy  

w Jeleniej Górze 

Różnorodność gatunkowa pięter 

leśnych Karkonoskiego Parku 

Narodowego – inwentaryzacja 

populacji zagrożonych gatunków 

roślin występujących w 

Karkonoszach poniżej górnej 

granicy lasu oraz tworzenie 

Botanicznej Bazy Danych KPN 

161 422,80     

Nadleśnictwo Góra 

Śląska 

Ochrona pszczół na terenie 

Nadleśnictwa Góra Śląska 
    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 64/2019 i 199/2019 pomoc 

finansową w formie dotacji  

z kwoty 20.879,52 zł do kwoty 

17.397,01 zł.  

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 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 118/2019 i 231/2019 pomoc 

finansową w formie dotacji 

 z kwoty 24.607,29 zł do kwoty 

24.607,28 zł. 
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Miejska Biblioteka 

Publiczna im. C.K. 

Norwida-Centrum 

Wiedzy  

w Bolesławcu 

Bolesławieckie Obchody 

Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu 

6 800     

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania sp. 

zo.o. w Lubinie 

Dostawa fabrycznie nowej 

kompletnej śmieciarki 

trzyosiowej na podwoziu 

samochodu ciężarowego 

  
 pożyczka do 

kwoty 600 000 
Wniosek na RN 

Gmina Oborniki 

Śląskie 
„Ku poprawie stanu powietrza” 7 677,43     

  

Zarząd wnioskuje do Rady Nadzorczej  

o wyrażenie zgody na dofinansowanie 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu zadań w ramach wspólnej 

realizacji z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska  i Gospodarki 

Wodnej programu priorytetowego 

NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski 

program finansowania służb 

ratowniczych” na zasadach                             

i warunkach określonych w tym 

Programie z zastrzeżeniem, iż 

planowany udział środków 

Wojewódzkiego Funduszu w formie 

dotacji na realizację Programu nie 

powinien przekroczyć w roku 2020 

kwoty: 1.640.000 zł. 
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Gmina Oborniki 

Śląskie 

"Zdrowa i bezpieczna Gmina  

Oborniki Śląskie" – Program 

usuwania wyrobów 

zawierających azbest 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 418/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 

49.961,80 zł do kwoty 

 46.226,07 zł. 

Gmina Twardogóra 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

gminy Twardogóra w roku 2019 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 420/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 8.943 zł 

do kwoty 7.930,37 zł. 

Gmina Mściwojów 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Mściwojów 

    
Uchylono  UCZ Nr 439/2019 

 i dotację w kwocie 11.700 zł 

Gmina Pęcław 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Pęcław 

    
Uchylono  UCZ Nr 432/2019  

i dotację w kwocie 16.250 zł 

Gmina Głogów 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Głogów 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 436/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 

16.965,20 zł do kwoty  

6.983,96 zł. 

Gmina Miłkowice 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Miłkowice 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 437/2019 dotację z kwoty  

27.650 zł do kwoty 26.152,80 zł. 
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Gmina Zagrodno 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Zagrodno 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 440/2019 pomoc finansową 

 w formie dotacji z kwoty 

10.120,95 zł do kwoty 

 8.603,32 zł. 

Gmina Żukowice 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Żukowice 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 433/2019 dotację z kwoty 

7.812,35 zł do kwoty 5.776,98 zł. 

  
Korekta planu finansowego na 

2019 r. 
    Wniosek na RN 

  Plan finansowy na 2020 r.       Wniosek na RN 

  
Plan działalności WFOŚiGW we 

Wrocławiu na 2020 r.  
    Wniosek na RN 

Gmina Wojcieszów 

Ograniczenie Niskiej Emisji  

w Gminie Wojcieszów – Edycja 

II 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 208/2019 pomoc finansową  

w formie pożyczki z kwoty 

165.500 zł do kwoty 

 134.017,12 zł. 

Gmina  

Udanin 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest w roku 

2019 w Gminie Udanin 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 361/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 

16.560,61 zł do kwoty 

 14.295,54 zł. 
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Gmina  

Męcinka 

Demontaż, zbieranie, transport 

oraz unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenów 

Gminy Męcinka 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 362/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 43.000 

zł do kwoty 33.869 zł. 

Gmina  

Ścinawa  

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenów 

miasta i gminy Ścinawa - 2019 

    
Uchylono UCZ Nr 369/2019 

 i dotację w kwocie 18.828,50 zł. 

Nadleśnictwo Syców 

Wyposażenie sali w sprzęt 

audiowizualny i pomoce 

dydaktyczne 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 336/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 

26.180,10 zł do kwoty  

24.004,35 zł. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kudowie- 

Zdroju 

Poprawa bezpieczeństwa na 

terenie Gminy Kudowa-Zdrój 

poprzez zakup średniego 

samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Kudowie-Zdroju 

    

Wniosek na RN o zmianę nazwy 

wnioskodawcy w UCR  

Nr 94/2019 z:„Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kudowie - Zdroju” na: 

„Ochotnicza Straż Pożarna  

w Kudowie  - Czermnej” 
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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 , zmienionej UCZ Nr 

265/2019 ( zmienił się koszt 

całkowity zadania z 3.807.000 zł 

na 3.977.820 zł. Kwota 

dofinansowania 1.500.000 bez 

zmian. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Brzeziej 

Łące 

Zapobieganie i likwidacja 

zagrożeń środowiska poprzez 

zakup nowego specjalistycznego 

średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego  

z napędem 4x4 

100 000   
Program finansowanie służb 

ratowniczych 

Gmina  

Legnickie Pole 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Legnickie Pole 

    
Uchylono UCZ Nr 368/2019 

 i dotację w kwocie 6.974,80 zł. 

Gmina  

Lubin 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

gminy Lubin – 2019 r. 

    
Uchylono UCZ Nr 359/2019 

 i dotację w kwocie 26.852 zł. 

Gmina  

Legnica 

Realizacja Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających 

azbest na terenie Gminy Legnica 

    
Uchylono UCZ Nr 363/2019 

 i dotację w kwocie 2.940 zł 
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Karkonoski System 

Wodociągów 

 i Kanalizacji, Spółka 

 z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków  

w Mysłakowicach 

    

Wniosek na RN o zmniejszenie 

przyznanej UCR Nr 48/2018 

pomocy finansowej w formie 

pożyczki z kwoty 4.051.164,24 zł  

na pożyczkę do kwoty 

 3.640.500 zł.  

Gmina Ziębice 

Ograniczenie niskiej emisji na 

obszarze Gminy Ziębice – Edycja 

III 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 163/2019 pomoc finansową  

w formie pożyczki z kwoty 

200.000 zł do kwoty  

194.310,58 zł. 

Zakład Gospodarki  

i Usług 

Komunalnych 

 sp. zo.o. Lubań 

Rozbudowa Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych  

w Lubaniu o infrastrukturę 

podstawową do przyjmowania 

  i sortowania odpadów 

komunalnych oraz o niezbędną 

infrastrukturę towarzyszącą na 

potrzeby obsługi wybudowanych 

instalacji zagospodarowania 

odpadów – etap II 

  

 Pożyczka  do  

7 600 000 

pożyczka na 

płynność  do                

16 997 000 

 Wstępna akceptacja wniosku 

 i skierowanie do dalszego 

procedowania 
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Nadleśnictwo Syców 

Pakułowanie podrostów 

jodłowych oraz grodzenie 

fragmentów rezerwatu 

 z odnowieniami jodowymi 

    
Odmowa przyznania pomocy 

finansowej 

Województwo 

Dolnośląskie 

Kontrola przestrzegania uchwał 

antysmogowych – warsztaty 

szkoleniowe 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 531/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty  

75.000 zł do kwoty 43.000 zł.  

Uniwersytet 

Przyrodniczy  

we Wrocławiu 

Przyrodnicze Muzeum 

Ekologiczne w Ośrodku Badań 

Środowiska Leśnego i Hodowli 

Zwierząt Łownych w Złotówku 

    
Uchylono UCZ Nr 18/2019 

 i dotację w kwocie 184.556 zł.  

Uniwersytet 

Wrocławski 

Zwiększenie bazy pokarmowej  

i ochrona owadów zapylających  

w mieście 

62 662,68     

Liga Ochrony 

Przyrody Okręg  

we Wrocławiu 

Edukacja ekologiczna dzieci, 

młodzieży i nauczycieli w roku 

2019 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 121/2019 i 290/2019 pomoc 

finansowa w formie dotacji 

 z kwoty 109.974,50 zł do kwoty 

109.873,99 zł. 
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Ochotnicza Straż 

Pożarna w Karpaczu 

Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców Karpacza poprzez 

zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego  

dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Karpaczu 

    
Uchylono UCZ Nr 314/2019 

 i dotację w kwocie 100.000 zł 

Województwo 

Dolnośląskie 

Program ochrony powietrza dla 

województwa dolnośląskiego 

opracowany w wyniku oceny 

poziomów substancji  

w powietrzu za 2018 r. 

    

Zarząd wnioskuje do Rady Nadzorczej 

WFOŚiGW we Wrocławiu o wprowadzenie  
w § 1 Uchwały Rady Nadzorczej Nr 102/2019 

 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie przyznania 

pomocy finansowej Województwu 
Dolnośląskiemu następujących zmian: 

1. Zmiana nazwy zadania z: „Program ochrony 

powietrza dla województwa dolnośląskiego 
opracowany w wyniku oceny poziomów 

substancji w powietrzu za 2018 r.” na: „Program 

ochrony powietrza dla stref w województwie 

dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały 

przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe 

substancji w powietrzu”; 

2. Zmiana dofinansowania w formie dotacji 

 z kwoty: „do 247.966 zł” na: „dotację do kwoty 

240.930 zł”. 

Familijny Poznań Familijne azyle dla pszczół     
Uchylono UCZ Nr 283/2019 

 i dotację 11.550 zł 

Gmina Strzegom 
Odbudowa bazy pożytkowej dla 

pszczół w Gminie Strzegom 
    

Uchylono UCZ Nr 446/2019 

 i dotację w kwocie 22.049 zł 
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W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej 

Nr 109/2019 z dnia 25.10.2019 r.  

w sprawie odstąpienia od realizacji 

„Programu dofinansowania ze środków 

WFOŚiGW we Wrocławiu zadań 

związanych z działaniami na rzecz 

ochrony pszczół na terenie 

województwa dolnośląskiego", Zarząd 

odmawia udzielenia pomocy 

finansowej na wnioski – zgodnie  

stanowiącą załącznik do uchwały. 

      

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

FATMA 

Przebudowa oczyszczalni 

ścieków i kanalizacji sanitarnej 

dla budynków Spółdzielni 

Mieszkaniowej „FATMA” 

 w m. Pobiedna 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 442/2019 pomoc finansową  

w formie pożyczki z kwoty 

160.000 zł do kwoty 80.000 zł.  

Gmina Radwanice 

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami w m. 

Sieroszowice  i Strogoborzyce 

wraz z przebudową sieci 

wodociągowej oraz budowa 

oczyszczalni ścieków w obrębie 

m. Buczyna i budowa rurociągu 

tranzytowego z m. Sieroszowice 

do oczyszczalni ścieków 

    

Wniosek na RN o zmniejszenie 

przyznanej UCR Nr 61/2017 

 i 96/2017 pomocy finansowej  

w formie dotacji z kwoty z kwoty 

2.188.000 zł na dotację do kwoty 

2.158.000 zł.  
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Nadleśnictwo 

Chocianów 

Realizacja edukacyjnych audycji 

radiowych „Czas na las” 
42 000     

EKOSYSTEM Spółka 

z o.o. 

Nowoczesna edukacja ekologiczna 

dla dzieci przedszkolnych i 

szkolnych, ze szczególnym 

naciskiem na segregację odpadów 

komunalnych i ponowne 

przetworzenie odpadów czyli 

recykling 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 526/2018 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 23.700 

zł do kwoty 19.237,25 zł.  

Fundacja 

OnWater.pl 

Odra Centrum – ośrodek edukacji 

ekologicznej – modelowy, 

niskoemisyjny obiekt dla 

rozwoju edukacji, turystyki 

 i przedsiębiorczości - 

doposażenie 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 204/2019, 264/2019 

 i 313/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 230.000 

zł do kwoty 229.987,92 zł. 

Polskie Towarzystwo 

Przyjaciół Przyrody 

„pro Natura” 

Książka „Ptaki Wrocławia”     

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 216/2019 i 262/2019 pomoc 

finansową w formie dotacji  

z kwoty 57.000 zł  

do kwoty 47.300 zł. 
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Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

we Wrocławiu 

Wydanie książki 

 pt. „Gospodarka łowiecka 

 i ochrona lasu przed zwierzyną 

na terenie Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

    

Uchylono UCZ Nr 185/2019 

 i dotację w kwocie w kwocie 

32.825 zł.  

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” 

    

W UCZ Nr 497/2019 zmieniono 

listę. Kwota dofinansowania na 

2019 r.  649.440 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 ). 

Prokuratura 

Regionalna we 

Wrocławiu 

„Zakup pojazdu hybrydowego na 

potrzeby Prokuratury 

Regionalnej we Wrocławiu, jako 

element poprawy jakości 

powietrza i zmniejszenia emisji 

spalin CO2” 

    

W UCZ Nr 541/2019 zmieniono 

listę ( zmienił się koszt całkowity 

zadania na: 149.273,40 zł) środki 

na 2019 r. - 50.000 zł bez zmian. 

Gmina Bogatynia 

Ograniczenie niskiej emisji  

na obszarze województwa 

dolnośląskiego na terenie gminy 

Bogatynia –Edycja II 

  
 pożyczka do 

kwoty 439 659,06 

Wstępna akceptacja wniosku 

 i skierowanie do dalszego 

procedowania 
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Wniosek do RN o ustalenie 

zmiany w „Zasadach udzielania 

 i umarzania pożyczek oraz trybie 

i zasadach udzielania i 

rozliczania dotacji9” 

   

 

Gmina Pęcław 

Budowa kanalizacji sanitarnej  

z przepompowniami  

w miejscowości Droglowice i sieci 

wodociągowej w miejscowości 

Białołęka 

    
Wniosek na RN o uchylenie 

pożyczki w kwocie 1.140.900 zł 

Gmina Jerzmanowa 

Budowa zbiorczej przepompowni 

ścieków wraz z przebudową 

systemów rurociągów tłocznych 

w celu odprowadzenia ścieków  

z aglomeracji Jerzmanowa  

do oczyszczalni ścieków 

 w Głogowie 

556 950 556 950 

Wstępna akceptacja wniosku 

 i skierowanie do dalszego 

procedowania 

Świdnickie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów 

 i Kanalizacji  

w Świdnicy Spółka 

zo.o. 

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w ulicach: Szarych 

Szeregów, Krakowskiej-

Budowlanej, Częstochowskiej-

Wadowickiej w Świdnicy 

  
pożyczka do 

kwoty   6 483 269 
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Karkonoski Park 

Narodowy  

w Jeleniej Górze 

Centrum Muzealno-Edukacyjne 

Karkonoskiego Parku 

Narodowego – Pałac Sobieszów- 

Etap I 

    

Wniosek na RN o zwiększenie 

pomocy finansowej w formie 

dotacji z kwoty do 2.054.451,29 

zł na dotację do kwoty 

3.030.871,81 zł oraz w formie 

pożyczki z kwoty do 

2.054.451,29 zł na pożyczkę do 

kwoty 3.030.871,81 zł.  

Miasto i Gmina 

Ścinawa 

Wdrażanie strategii 

niskoemisyjnej poprzez 

ograniczenie ruchu 

zmotoryzowanych w centrum 

Ścinawy 

dotacja do kwoty 

517 000 
  Wniosek na RN 

Parafia p.w. 

Podwyższenia 

Krzyża Świętego 

Roboty termoizolacyjne kościoła 
dotacja do kwoty          

1 220 575 
  

W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 

60/2018 z dnia 29.03.2018 r. z późn. zm. w 

sprawie ustalenia zasad i warunków 
dofinansowania przez WFOŚiGW  

we Wrocławiu zadań w ramach wspólnej realizacji 

z NFOŚiGW programu priorytetowego NFOŚiGW 
pn. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) 

Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” 
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Gmina Ząbkowice 

Śląskie 

Wymiana źródeł ciepła w gminie 

Ząbkowice Śląskie 
    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 330/2019 pomoc finansową  

w formie pożyczki z kwoty 

237.000 zł do kwoty 215.649,73 

zł. 

Gmina Ząbkowice 

Śląskie 

Wymiana pieców w Gminie 

Ząbkowice Śląskie 
    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 329/2019 pomoc finansowa  

w formie pożyczki z kwoty 

138.000 zł  do kwoty 115.533,27 

zł. 

Gmina Polanica 

Zdrój 

Ograniczenie niskiej emisji na 

obszarze województwa 

dolnośląskiego – Gmina 

Polanica-Zdrój – etap IV 

  277 106,56 PONE II 

Gmina Oleśnica 

Przebudowa stacji uzdatniania 

wody w miejscowości Zarzysko 

gmina Oleśnica 

    

Wniosek na RN w sprawie 

odmowy umorzenia części 

pożyczki w kwocie 224.880 zł 

Karkonoski Park 

Narodowy  

w Jeleniej Górze 

Wspieranie ekosystemów  

i różnorodności biologicznej 

Karkonoskiego Parku 

Narodowego 

156 000     



Wykaz Uchwał Zarządu dotyczących udzielenia pomocy finansowej podjętych w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 06 grudnia 

2019 r. 

 21 

Stowarzyszenie  

na Rzecz Dzikich 

Zwierząt „Sokół” 

Restytucja sokoła wędrownego 

na terenie województwa 

dolnośląskiego 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 253/2019, 479/2019 pomoc 

finansowa w formie dotacji 

 z kwoty 71.303,40 zł do kwoty 

70.830,37 zł. 

Muzeum 

Przyrodnicze 

 w Jeleniej Górze 

Edukacja ekologiczna głównym 

działaniem Muzeum 

Przyrodniczego w Jeleniej Górze 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 423/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 34.000 

zł do kwoty 13.839,96 zł.  

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów 

 i Kanalizacji  

w Bolesławcu Spółka 

zo.o. 

Akcja edukacyjna „Woda źródło 

życia, czyli z PWIK’iem  

o wodzie, ściekach i zielonej 

energii 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 287/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 18.000 

zł do kwoty 16.200 zł.  
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Nadleśnictwo 

Legnica 

Ginące pasje: pszczelarstwo 

 i bartnictwo. Edukacja  

w zakresie ochrony 

pszczołowatych na terenie 

Nadleśnictwa Legnica będącego 

w zarządzie RDLP we 

Wrocławiu, zlokalizowane na 

terenie województwa 

dolnośląskiego 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 169/2019 pomoc finansową 

 w formie dotacji z kwoty 40.590 

zł do kwoty 22.168,08 zł.  

Gmina Kotla 

Program edukacji ekologicznej w 

Gminie Kotla „Jestem eko” w 

2019 r. 

    

UCZ Nr 697/2019 zmniejszono 

dotację z kwoty 16.250 zł do 

kwoty 14.576,12 zł.  

Fundacja 

Ekologiczna 

„Zielona Akcja” 

Dla pszczół – transgraniczna 

współpraca na rzecz zachowania 

siedlisk pszczół i dzikich owadów 

zapylających 

  262 544,84 pożyczka na płynność  
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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 XVIII 

Konkursu Plastycznego 

 i Fotograficznego “Chrońmy przyrodę 

ojczystą”  przez Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Miejski w Legnicy – 

z preznaczeniem na zakup nagród  

rzeczowych dla laureatów konkursu. 

      

Gmina Twardogóra 
Obchody „Twardogórskich Dni 

Ziemi 2019” 
12 726,21     

Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu 

Ocena stanu środowiska 

województwa dolnośląskiego w 

2018r. na podstawie badań 

monitoringowych środowiska 

    

Zmiana listy pjb, w UCZ Nr 

747/2017 65/2018 i 695/2018. 

Środki  na 2018 r.  3.960 144,91 

zł 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Prusicach 

Zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z 

napędem 4x4 dla OSP w 

Prusicach przeznaczonego do 

likwidacji zagrożeń pożarowych  

i nadzwyczajnych zagrożeń 

środowiska 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 455/2019 pomoc finansową  

w formie dotacji z kwoty 230.000 

zł do kwoty 226.676,90 zł. 
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Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu 

Remediacja wybranych terenów 

zanieczyszczonych w 

województwie dolnośląskim 

    

Zmieniono listę pjb w UCZ Nr 

21/2019. RN UCR Nr 118/2019 

wyraziła zgodę na inny sposób 

finansowania zadania. Środki 

 do wypłaty na 2019 r. 79.089 zł 

Fundacja Wodna 

Służba Ratownicza 

Zakup mobilnego zestawu  

do ratownictwa wodnego 
    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 552/2019 pomoc finansową w 

formie dotacji  z kwoty 250.000 

zł do kwoty 249.920,97 zł.  

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Legnickim Polu 

Zakup nowego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego typu 

średniego z funkcją ograniczania 

stref skażeń ekologicznych na 

wyposażenie OSP Legnickie Pole 

    
Uchylono UCZ Nr 468/2019 i 

dotację 250.000 zł 

Fundacja HOBBIT Eko Lato 2018     

Uchylono UCZ Nr 546/2018 i 

276/2019 i dotację w kwocie 

2.940 zł 
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Gmina Głuszyca 
Głuszyca – kraina z pasiek 

słynąca 
    

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 

141/2019 i 564/2019 pomoc 

finansową w formie dotacji z 

kwoty 24.865,75 zł do kwoty 

24.859,56 zł. 

Gmina Kudowa 

Zdrój 

Wakacyjne spotkania młodych 

ekologów 
    

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 

549/2019 pomoc finansową w 

formie dotacji z kwoty 20.844 zł 

do kwoty 20.733,02 zł. 

Dolnośląskie Wodne 

Ochotnicze 

Pogotowie 

Ratunkowe  

we Wrocławiu 

Zakup samochód osobowo-

terenowy 

 z napędem 4x4 wyposażony  

w niezbędny specjalistyczny 

sprzęt do działań w trudnych 

warunkach terenowych 

przystosowany do transportu 

łodzi i osób 

110 000   Program FSR 
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Park Narodowy Gór 

Stołowych  

z siedzibą 

 w Kudowie Zdroju 

Ochrona różnorodności 

biologicznej w Parku 

Narodowym Gór Stołowych w 

roku 2019 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ  

Nr 445/2019 pomoc finansową 

 w formie dotacji z kwoty 

19.642,72 zł do kwoty 16.047 zł.  

Fundacja 

Ekologiczna 

„Zielona Akcja” 

TRANSGEA – Transgraniczna 

współpraca w zakresie lokalnych 

działań adaptacyjnych do zmian 

klimatu, Działanie nr 2: 

Współpraca z gminami w 

zakresie adaptacji do zmian 

klimatu 

 z terenu Bolesławieckiego, 

Zgorzeleckiego, Lwóweckiego 

    

Zmniejszono przyznaną UCZ 

 Nr 793/2018 pomoc finansową w 

formie pożyczki na płynność z 

kwoty 249.649,93 zł do kwoty 

207.698,70 zł.  
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Zakład Gospodarki  

i Usług 

Komunalnych 

 sp. zo.o. Lubań 

Rozbudowa Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w 

Lubaniu  

o infrastrukturę podstawową  

do przyjmowania  i sortowania 

odpadów komunalnych oraz  

o niezbędną infrastrukturę 

towarzyszącą na potrzeby obsługi 

wybudowanych instalacji 

zagospodarowania odpadów – 

etap II 

    

pożyczka do kwoty                      

7 600 000 zł,                         

pożyczka na płynność do kwoty 

16 997 000 zł. 

„MUNDO” Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Odpadami spółka 

zo.o. w Lubinie 

Zakup spycharki gąsienicowej   
pożyczka do 

kwoty 869 000 

Wstępna akceptacja wniosku i 

skierowane do dalszego 

procedowania 

Gmina Oborniki 

Śląskie 
„Ku poprawie stanu powietrza”     

Zmiana nazwy zadania w UCZ 

Nr 627/2019 na : "Ku poprawie 

jakości powietrza". 
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Przedsiębiorstwo 

Wodociągowo-

Kanalizacyjne 

Sp. zo.o.  

w Chocianowie 

Zakup koparko-ładowarki   
pożyczka do 

kwoty 330 000 

Wstępna akceptacja wniosku 

 i skierowanie do dalszego 

procedowania 

 

 

 

Uchwały Zarządu podjęte 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  

12.11.2019 

Łączna kwota 

dotacji  

do 1.134.800,53 zł 

Łączna kwota pożyczek 

do  286.600 zł 
    81 

21.11.2019 

Łączna kwota 

dotacji 

 do 1.553.014,53 zł 

Łączna kwota pożyczek 

do 264.300,46 zł 
107 

28.11.2019 

Łączna kwota 

dotacji do 

712.192,15 zł 

Łączna kwota pożyczek 

do kwoty 287.660 zł 
53 

 05.12.2019 

Łączna kwota 

pomocy w formie 

dotacji do 

1.127.703,05 

Łączna kwota pomocy 

w formie pożyczki  

do 221.700,00 

90 
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17.12.2019 

Łączna kwota 

dotacji do kwoty 

1.682.380,09 zł 

Łączna kwota pożyczek 

do kwoty 284.563,06 zł 
107 

30.12.2019 

Łączna kwota 

dotacji  do 

632.071,15 

Łączna kwota pożyczek 

do 37.618,60 
56 

 


