III.

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WE WROCŁAWIU JAKO
INSTYTUCJI WDRAśAJĄCEJ PROGRAM OPERACYJNY
„INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO” W 2008 Roku
Na mocy Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego

„Infrastruktura i Środowisko” dla osi priorytetowych: I - Gospodarka wodno-ściekowa i II
- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, zawartego pomiędzy Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a Ministrem
Środowiska (Instytucją Pośredniczącą) w dniu 25 czerwca 2007 r. w Lublinie, WFOŚiGW
we Wrocławiu jest Instytucją WdraŜającą Program Operacyjny „Infrastruktura
i Środowisko”. Zadania Instytucji WdraŜającej obejmują m.in.: przygotowanie i ocenę
projektów o wartości do 25 mln euro, prowadzenie działań kontrolnych, kontrolę
zamówień publicznych dla zadań objętych projektem, do których stosuje się przepisy
dotyczące zamówień publicznych, kontrolę zawierania umów dla zadań objętych
projektem, do których nie stosuje się przepisów zamówień publicznych, monitorowanie
i sprawozdawczość, zarządzanie finansowe i rozliczanie projektu, informację i promocję.
Zadania te dodatkowo zostały doprecyzowane Aneksem do Porozumienia zawartym
w dniu 28 maja 2008 r. w Wałbrzychu.

W 2008 r. Instytucja Audytowa – Ministerstwo Finansów, poprzez Urzędy
Kontroli Skarbowej - przeprowadziła audyt zgodności systemów zarządzania i kontroli
w ramach POIiŚ, który objął równieŜ WFOŚiGW we Wrocławiu. Badanie dotyczyło m.in.
przygotowania do sprawnego wdraŜania Programu Operacyjnego na poziomie IW,
gotowości

instytucjonalnej,

opracowania

odpowiednich

procedur,

przygotowania

pracowników. W efekcie przeprowadzonych prac uzgodniona została z Zespołem
Audytowym Urzędu Kontroli Skarbowej treść „Instrukcji Szczegółowej Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Instytucji
WdraŜającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko”, którą Zarząd WFOŚiGW
we Wrocławiu przyjął Zarządzeniem nr 48/2008 z dnia 7.10.2008 r. i przekazał do
Ministerstwa Środowiska w celu zatwierdzenia. W wyniku audytu Instytucja Audytowa
wydała pozytywną opinię o zgodności systemów zarządzania i kontroli w sektorze
środowiska. w dniu 5.01.2009 r. Ministerstwo Środowiska podjęło decyzję o zatwierdzeniu
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„Instrukcji Szczegółowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu – Instytucji WdraŜającej Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko”.

Ministerstwo Środowiska przeprowadziło kontrolę systemową WFOŚiGW
we Wrocławiu w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym, planowania środków
w budŜecie na realizację działań w ramach POIiŚ, zasad księgowości wydatków
związanych z POIiŚ na poziomie IW, archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami
prawa wspólnotowego i krajowego, udziału w przygotowaniu Wieloletniego Planu Działań
oraz Rocznych Planów Działań. Kontrola nie wykazała uchybień w podjętych przez
WFOŚiGW we Wrocławiu działaniach.

W 2008 r. Ministerstwo Środowiska trzykrotnie ogłosiło nabór wniosków
w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach
Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno- ściekowa
w aglomeracjach powyŜej 15 tys. RLM oraz Priorytetu II - Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi. W ramach konkursów do WFOŚiGW we Wrocławiu jako
Instytucji WdraŜającej dla projektów o wartości do 25 mln euro, zostały złoŜone wnioski
o dofinansowanie dla 5 projektów:
1) „Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Środa
Śląska, Ciechów i Bukówek” – wnioskodawca: „Średzka Woda” Sp. z o.o.
w Środzie Śląskiej;
2) „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom” –
wnioskodawca: „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Strzegomiu;
3) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leŜących w zlewni rzeki
Czerwona Woda” – wnioskodawca: Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna
„SUPLAZ” Sp. z o.o. w Sulikowie;
4) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lewin Kłodzki” –
wnioskodawca: Gmina Lewin Kłodzki;
5) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części
miasta Głogów” – wnioskodawca: Gmina Miejska Głogów.
Informacje dotyczące przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej I stopnia
złoŜonych wniosków przedstawiono w pozycjach od 1 do 5 tabeli nr 8 „Zestawienie
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projektów do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obsługiwanych przez
WFOŚiGW we Wrocławiu”.

W 2008 r. Wydział Funduszy Europejskich obsługiwał ogółem 25 projektów
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, znajdujących się na róŜnym etapie przygotowania
do dofinansowania z Funduszu Spójności. Oprócz wymienionych wyŜej 5 projektów, dla
których złoŜono wnioski o dofinansowanie z FS, przewiduje się, Ŝe kolejnych 7 projektów
zostanie zgłoszonych w ramach konkursów w 2009r. – więcej informacji zawiera Tabela
„Zestawienie projektów do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu” – pozycje od 6 do 12. Informacja
o pozostałych 13 projektach przedstawiona została w pozycjach od 13 do 25 tabeli nr 8.

Poza pracami w zakresie przygotowania wyŜej opisanych przedsięwzięć,
WFOŚiGW we Wrocławiu brał udział w konsultacjach projektów przygotowywanych na
terenie województwa dolnośląskiego, dla których Instytucją WdraŜającą jest Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj.:
1)

„Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej gmin Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i

Kanalizacji

- etap

II”

–

wnioskodawca:

Wałbrzyskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu;
2)

„Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji – etap II” – wnioskodawca:
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu;

3)

„Poprawa

gospodarki

wodno-ściekowej

we

Wrocławiu

-

etap

III”

–

wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
we Wrocławiu;
4)

„Uporządkowanie

gospodarki

ściekowej

w

zlewni

rzeki

Baryczy”

–

wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy”
Sp. z o.o. w Miliczu;
5)

„System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” – wnioskodawca: Związek
Międzygminny Ślęza – Oława;

6)

„Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu – faza II” – wnioskodawca: Urząd
Miejski Wrocławia.

W przypadku dwóch kolejnych projektów potencjalny wnioskodawca –
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Międzygminny Związek Celowy w Kłodzku, zrezygnował z przygotowania przedsięwzięć
do dofinansowania z Funduszu Spójności. Są to przedsięwzięcia pn. „Wspólny system
gospodarki odpadami dla Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą w Kłodzku”
oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Ziemi Kłodzkiej”. Natomiast zakres
rzeczowy planowanego do realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu
przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu - etap IV”
został tak zmodyfikowany, iŜ został włączony do etapu III wyŜej wymienionego projektu.

WFOŚiGW we Wrocławiu prowadził aktywne działania w zakresie informacji
i promocji w ramach POIiŚ. Przedstawiciele Funduszu uczestniczyli w wielu spotkaniach
z potencjalnymi beneficjentami w sprawie przygotowania projektów: przeprowadzono
m.in. szkolenia dla potencjalnych beneficjentów nt. oceny wniosków o współfinansowanie
przedsięwzięć w ramach I i II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, z zakresu nowelizacji Prawa zamówień publicznych, zorganizowano
we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
konferencję szkoleniową nt. finansowania przedsięwzięć w ramach POIiŚ skierowaną do
przedstawicieli dolnośląskich samorządów i spółek komunalnych, przygotowano
i przedstawiono prezentację nt. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska
podczas

Dolnośląskiego

Forum

Samorządu

Terytorialnego

w

Kudowie,

współorganizowano panel dyskusyjny „Zarządzanie ochroną środowiska. Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – szansa dla Dolnego Śląska” podczas
Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w KrzyŜowej. Wydział Funduszy
Europejskich prowadzi sektorowy punkt informacyjny, który udziela informacji nt. POIiŚ
wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną, telefonicznie, poprzez rozprowadzanie
broszur informacyjnych podczas wyŜej opisanych działań.

Zrealizowany został i wyemitowany przez TVP Wrocław film o tematyce dotyczącej
POIiŚ pt. „Miliardy na środowisko”. Opublikowano równieŜ cykl artykułów w Gazecie
Wrocławskiej dot. bieŜących wydarzeń związanych z realizacją POIiŚ. Powstał
samodzielny serwis internetowy www.poiis-fos.wroc.pl.
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