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I.  DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH 
 

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu, zwany w dalszej części Funduszem, powołany do życia na podstawie 

ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980 r. (tekst jednolity 

Dz.U. Nr 49 z 15.04.1994 r., poz. 196 z późn.zmianami),  rozpoczął samodzielną 

działalność w lipcu 1993, a od 1 stycznia 1999 r. objął zasięgiem działania teren 

województwa dolnośląskiego.  

Od dnia 01.10.2001 r., czyli wejścia w życie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), 

utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej stały się odpowiednio wojewódzkimi funduszami ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w rozumieniu ustawy  Prawo ochrony środowiska. 

  

Fundusz posiada osobowość prawną i do 31.12.2009 r. w rozumieniu ustawy  

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 

z późn. zmianami) był wojewódzkim funduszem celowym. Natomiast od dnia 

01.01.2010 r., na podstawie art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie 

ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r., Nr 

215, poz.1664), Fundusz jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 

1240 z późn. zmianami). 

 

Organizację wewnętrzną Funduszu, szczegółowy tryb działania organów oraz 

sposób udzielania pełnomocnictw określa Statut Funduszu nadany w drodze Uchwały 

Nr LI/909/10 z dnia 24 marca 2010 r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. 

Celem działania Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej 

państwa oraz  współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych 

i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 

niepodlegających zwrotowi. Podstawę działalności Funduszu stanowi fundusz statutowy, 

tworzony głównie z części opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tego 

tytułu są przekazywane na konto Funduszu przez Wydział Środowiska Urzędu 
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Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu.  

 

Fundusz określa kryteria i zasady udzielania pomocy finansowej, sporządza 

roczny plan finansowy oraz plan działalności. Roczny plan finansowy Funduszu na rok 

2010 został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

20.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2002 r., Nr 230  poz. 1934). Od dnia 

01.12.2010 r. obwiązuje w tym zakresie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2010 r., Nr 226  poz. 1479). 

 

Fundusz realizował zadania statutowe poprzez udzielanie oprocentowanych 

pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowane płynności finansowej 

przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, udzielanie dotacji, 

w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, a także przez nagrody za 

działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną 

z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej. 

Realizacja wypłat (poza nagrodami) następowała na podstawie umów cywilnoprawnych 

zawieranych pomiędzy wnioskodawcą, a Funduszem.  

 

Roczne sprawozdanie z działalności Funduszu sporządza Zarząd Funduszu. 

Rada Nadzorcza, po zatwierdzeniu sprawozdania, składa je w terminie do 30 kwietnia 

Zarządowi Województwa Dolnośląskiego i Ministrowi Środowiska. 

Zarząd Funduszu we Wrocławiu przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 

2010, sporządzone zgodnie z przepisami art. 45 ustawy z dnia 29.09.1994 r. 

o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami) 

oraz sprawozdanie z działalności sporządzone zgodnie z art. 400k ust. 1 pkt 7 ustawy 

Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z  2008r., Nr 25 poz. 150 z późn. 

zmianami). 
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1.  Rada Nadzorcza 
Przez cały 2010 r. Rada Nadzorcza pracowała w poniższym 7-osobowym 

składzie: 

1. Monika Dziadkowiec – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Funduszu wyznaczona przez 

Ministra Środowiska, 

2. Waldemar Kulaszka – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 

3. Wojciech Adamczak – Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji do Spraw 

Oceny Oddziaływania na Środowisko, 

4. Jerzy Tutaj – Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 

5. Piotr Błaszków – Dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej 

Funduszu, 

6. Piotr Śnigucki – przedstawiciel organizacji ekologicznej, 

7. Aleksander Marek Skorupa – przedstawiciel samorządu gospodarczego, pełniący 

funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu.  

 
W roku 2010 realizując zapisy ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie 

ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, Rada Nadzorcza: 

- podczas posiedzenia w dniu 12.02.2010 r. na podstawie art. 20 ust. 5, ustaliła „Zasady 

wynagradzania członków Zarządu i pracowników Biura WFOŚGW we Wrocławiu” 

(uchwała nr 1/2010), 

- podczas posiedzenia w dniu 21.06.2010 r., w związku z art. 19, podjęła uchwały 

w sprawie skierowania do Zarządu Województwa Dolnośląskiego wniosków 

o powołanie Zarządu samorządowej osoby prawnej (uchwały od nr 52/2010 do 

nr 54/2010). 

 
W 2010 r. Rada Nadzorcza wykonując swoje zadania określone w art. 400h 

ustawy Prawo ochrony środowiska i Statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 

1. ustaliła „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW 

we Wrocławiu” (uchwała nr 2/2010), 

2. zatwierdziła wniosek Zarządu w sprawie zaciągnięcia w NFOŚiGW pożyczki w celu 
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dofinansowania realizacji przedsięwzięcia „Budowa, rozbudowa lub modernizacja 

OZE lub źródeł wysokosprawnej kogeneracji  wraz z podłączeniem do sieci 

przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa dolnośląskiego” 

w ramach Programu Priorytetowego „Program dla przedsięwzięć w zakresie 

odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji - Część 2) - 

wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

(WFOŚiGW)” do kwoty 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) 

(uchwała nr 4/2010), 

3. zatwierdziła wniosek Zarządu w sprawie zaciągnięcia kredytu/pożyczki 

w Europejskim Banku Inwestycyjnym do wysokości 300.000.000 zł (słownie: trzysta 

milionów złotych) na finansowanie zadań inwestycyjnych z dziedziny gospodarki 

wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz poprawy efektywności energetycznej 

(uchwała nr 33/2010), 

4. zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 26.03.2010 r. sprawozdanie z działalności i roczne 

sprawozdanie finansowe Funduszu za 2009 r. (uchwały nr 13/2010 i 14/2010) oraz 

dokonała podziału zysku pochodzącego z działalności statutowej (uchwała 

nr 15/2010), 

5. w ramach bieżącej kontroli działalności Zarządu, zapoznała się oraz przyjęła 

do wiadomości uchwały Zarządu, 

6. złożyła sprawozdanie z działalności Funduszu za 2009 r. Ministrowi Środowiska  

i Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, 

7. uchwaliła „Plan działalności WFOŚiGW we Wrocławiu na 2011 rok” (uchwała 

nr 119/2010), 

8. zatwierdziła „Listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu 

przewidzianych do dofinansowania w 2011 roku” po zasięgnięciu opinii Narodowego 

Funduszu w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków 

niepodlegających zwrotowi pochodzących z Unii  Europejskiej  oraz uzgodnieniu 

z Dyrektorem RZGW we Wrocławiu w zakresie finansowania przedsięwzięć 

dotyczących gospodarki wodnej na terenie regionu wodnego (uchwała nr 55/2010), 

9. uchwaliła korektę projektu rocznego planu finansowego Funduszu na rok 2010 

(uchwały nr 50/2010, 87/2010 oraz 101/2010), 

10. uchwaliła projekt rocznego planu finansowego Funduszu na rok 2011 (uchwała nr 

118/2010) oraz  dostosowała roczny plan finansowy WFOŚiGW we Wrocławiu na rok 
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2011 do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie 

gospodarki finansowej NFOŚiGW i wfosigw (133/2010), 

11. ustaliła „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania 

i rozliczania dotacji” (uchwały nr 3/2010, 89/2010 oraz 134/2010), 

12. ustaliła „Zasady dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań 

z zakresu edukacji ekologicznej” (uchwały nr 30/2010, 51/2010 oraz 88/2010), 

13. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

Funduszu za rok 2009 (uchwała nr 131/2010), 

14. zatwierdziła „Procedurę udzielania pomocy finansowej w usuwaniu skutków powodzi 

na Dolnym Śląsku w 2010 r.” (uchwała 63/2010). 

 
Podczas 10 posiedzeń które odbyły się w 2010 r. Rada Nadzorcza Funduszu 

podjęła 137 uchwał, w tym na podstawie przedłożonych wniosków Zarządu 95 uchwał 

dotyczących pomocy finansowej, 2 uchwały dotyczące anulowania decyzji Rady z lat 

ubiegłych, 9 uchwał w sprawie umorzenia pożyczek oraz 31 uchwał związanych 

z organizacją i funkcjonowaniem Funduszu np. zasady wynagradzania, roczne plany 

finansowe.  

Zgodnie z uchwałą nr 12/2010 z dnia 12.02.2010 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję 

o umorzeniu części pożyczki w kwocie 646.000 zł udzielonej na dokumentację, pod 

warunkiem przeznaczenia jej na realizację zadania, dla którego została opracowana. 

 
Łącznie pomoc finansowa przyznana decyzjami Rady Nadzorczej w 2010 r.   

wraz z decyzjami dotyczącymi zmniejszeń wysokości dofinansowania przyznanego  

w latach poprzednich wyniosła 85.307.077,64 zł i miała następującą strukturę: dotacje 

28.432.994,39 zł (33 %) oraz pożyczki 56.874.083,25 zł (67 %). 

 

2.  Zarząd 
 
Przez cały rok 2010 Zarządu Funduszu pracował w 3-osobowym składzie: 

1. Marek Mielczarek – Prezes Zarządu, 

2. Ewa Mańkowska – Zastępca Prezesa Zarządu, 

3. Jerzy Ignaszak - Zastępca Prezesa Zarządu,  

z tym, że do dnia 17.08.2010 r. na podstawie dotychczasowych powołań Zarządu 
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Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.08.2009 r. Natomiast w dniu 17.08.2010 r. Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego, na wniosek Rady Nadzorczej Funduszu, powołał Zarząd 

samorządowej osoby prawnej. 

 

Średnioroczne zatrudnienie w Funduszu w 2009 roku wynosiło 74,48 etatu. 
 

Podczas 46 posiedzeń, które odbyły się w 2010 r. Zarząd podjął łącznie 566 

uchwał, w tym 402 uchwały o dofinansowaniu realizacji zadań, których wartość pomocy 

finansowej nie przekraczała 0,5% przychodu z roku poprzedniego, tj. kwoty 535.034,75 zł 

oraz 132 uchwał wymagających zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Kolejne 3 uchwały 

dotyczyły anulowania decyzji z lat ubiegłych, następne 4 uchwały przyznania nagród za 

działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz pozostałych 21 uchwał 

spraw organizacyjnych. 4 uchwały dotyczyły akceptacji warunków dofinansowania 

realizacji projektów oraz zawarcia umów dotacji w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. 

Łączna pomoc finansowa przyznana decyzjami Zarządu w 2010 r. wyniosła  

22.949.265,90 zł i miała następującą strukturę: dotacje 12.662.217,30 zł (55 %), pożyczki 

10.287.048,60 zł (45 %). 

 

W 2010 r. praca Zarządu koncentrowała się głównie na: 

- przygotowywaniu wniosków wraz z propozycją formy i kwoty pomocy 

przedkładanych Radzie Nadzorczej do uchwalenia i zatwierdzenia. W 2010 r. Zarząd 

przygotował do przedłożenia Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zatwierdzenia 

wnioski na łączną kwotę 83.355.277,64 zł, 

- podejmowaniu decyzji o udzielaniu pożyczek oraz dotacji będących ustawowo w jego 

kompetencjach, 

- podejmowaniu uchwał anulujących przyznaną pomoc w ramach własnych decyzji 

wobec rezygnacji kontrahentów z przyznanej pomocy bądź zmiany wielkości 

przyznanej pomocy finansowej, 

- akceptacji zmian warunków umów oraz kontrolowaniu wykorzystania pożyczek 

i dotacji przyznanych ze środków Funduszu,  

- bieżącej analizie przychodów i wydatków Funduszu, a także kontroli realizacji planu 

działalności i planu finansowego oraz wnioskowaniu o dokonanie w nich przesunięć, 
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- opiniowaniu wniosków o umorzenie pożyczek przedkładanych Radzie Nadzorczej do 

decyzji,  

- gospodarowaniu środkami Funduszu, 

- analizowaniu efektywności wydatkowania środków Funduszu pod kątem 

uzyskiwanych największych efektów rzeczowych dla środowiska województwa 

dolnośląskiego, 

- przygotowaniu dokumentów, materiałów i informacji na posiedzenia Rady 

Nadzorczej, 

- współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w zakresie ustalenia priorytetów inwestycyjnych i pozyskiwania środków dla 

województwa dolnośląskiego, 

- rozwijaniu współpracy z innymi instytucjami finansowymi oraz bankami dla 

zwiększenia możliwości inwestowania w zadania ochrony środowiska, 

- ścisłej współpracy z gminami i powiatami w zakresie realizacji zadań ochrony 

środowiska, 

- rozwijanie współpracy z innymi instytucjami i urzędami, odpowiedzialnymi 

za ochronę środowiska i gospodarkę wodną, 

- rozwijaniu nowoczesnych form finansowania inwestycji środkami Funduszu, 

- bieżącej analiza funkcjonowania Funduszu oraz podejmowaniu decyzji 

usprawniających jego działalność. 
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II. DZIAŁALNOŚĆ  STATUTOWA  
 

Finansowanie zadań i przedsięwzięć w układzie dziedzin ochrony 

środowiska 
 

Kierunki wydatkowania środków Funduszu wyznaczały uchwalone przez Radę 

Nadzorczą na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity Dz.U. Nr 25 z 2008, poz. 150 z późn. zm.): 

 „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania 

dotacji”,  

 „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”,  

 „Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planowanych do dofinansowania 

w 2010 r.”,  

 „Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu na lata 2009-2012”.  

Dofinansowaniem objęto wyłącznie zadania i przedsięwzięcia spełniające warunki 

określone w wymienionych wyżej dokumentach. 

 

W 2010 r. rozpatrzono ogółem 384 wnioski (w tym 35  złożonych w roku 

2009) o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań związanych z ochroną 

środowiska i gospodarką wodną, na łączną kwotę 606.118,7 tys. zł. Spośród rozpatrzonych 

wniosków 7 nie spełniało obowiązujących w Funduszu „Kryteriów ...” i „Zasad ...”, 

a 47 zostało wycofanych przez wnioskodawców. Z pozostałych 330 wniosków: 262  tj. 

79,4% zostało rozpatrzonych pozytywnie przez Zarząd  i  Radę Nadzorczą Funduszu, 24 tj. 

7,3% zostało rozpatrzonych odmownie, między innymi ze względu na niewielki efekt 

ekologiczny planowany do uzyskania w wyniku ich realizacji, a 44 tj. 13,3% pozostało do 

rozstrzygnięcia w 2011 r.   

 

Przygotowanie zadań do realizacji w stopniu zgodnym z obowiązującymi 

w Funduszu procedurami pozwoliło na zawarcie w 2010 r. ogółem 321 nowych umów 
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na kwotę  143.190,3 tys. zł, w tym: 

 95  umów pożyczek na kwotę 93.541,7 tys. zł,   

 209 umów dotacji na kwotę 45.477,3 tys. zł,  

 17 umów trójstronnych z bankami i beneficjentami na dopłatę do oprocentowania 

kredytów udzielanych przez banki z ich środków i na ich ryzyko na kwotę 

4.171,3 tys. zł. 

Zawarte zostały również aneksy do umów z lat ubiegłych zmieniające wysokość 

przyznanej pomocy, głównie w związku z korektą wartości realizowanych zadań, 

w wyniku czego przyznane poprzednio dofinansowanie uległo zwiększeniu o kwotę 

1.418,2 tys. zł.  

Ponadto w ramach umowy z BOŚ zawarto 82 umowy na obsługę  5 linii kredytowych na 

dopłatę do oprocentowania kredytów ze środków tego banku na kwotę 346,7 tys. zł. 

 

Uwzględniając czynne umowy zawarte przez Fundusz przed 1 stycznia 

2010 r., umowy zawarte w 2010 r. oraz zadania w stosunku do których Zarząd  

i  Rada Nadzorcza Funduszu podjęły uchwały o dofinansowaniu, w obsłudze pracowników 

merytorycznych znajdowało się w okresie sprawozdawczym łącznie 427 zadań, w tym 376 

zadań z podpisanymi umowami oraz  51  zadań przygotowywanych  do ich podpisania. 

  

W 2010 r., na podstawie umów pożyczek i dotacji zawartych w 2010 r. i latach 

ubiegłych, Fundusz dofinansował bezpośrednio realizację 333  nowych i kontynuowanych 

zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną kwotą 147.234,4 tys. zł,  

z czego: 

 pożyczki wyniosły 105.463,7 tys. zł (71,54%),  

 dotacje 41.586,6 tys. zł (28,21%),  

 dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na zadania realizowane na 

podstawie umów trójstronnych (beneficjent-bank-Fundusz) 184,1 tys. zł (0,12%).  

Dodatkowo  0,13%  całości wydatków statutowych na: 

 28,0 tys. zł na nagrody za osiągnięcia w ochronie środowiska,  

 153,3 tys. zł na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez Bank 

Ochrony Środowiska S.A. ze środków własnych w ramach zawartej z nim umowy, 

 9,5 tys. zł z tytułu zwrotu 8 gminom utraconych przez nie dochodów gminnych. 

Uwzględniając rangę potrzeb oraz przyjęte priorytety w zakresie ochrony 
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środowiska i gospodarki wodnej środki Funduszu wydatkowano na następujące dziedziny: 

 gospodarkę ściekową i ochronę wód – 90.567,2 tys. zł (61,4% wydatkowanych 

środków) dofinansowując 89 zadań, 

 ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 20.737,3 tys. zł (14,1%) 

dofinansowując 35 zadań, 

 gospodarkę odpadami – 5.060,7 tys. zł (3,4%), dofinansowując 7 zadań, 

 pozostałe zadania –  30.869,2 tys. zł (20,9%), dofinansowując 202 zadania, w tym: 

 gospodarkę wodną i ochronę przeciwpowodziową – 12.835,2 tys. zł (8,7%), 

dofinansowując 22 zadania, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 leśnictwo, ochronę przyrody i krajobrazu – 1.692,2 tys. zł (1,1%), 

dofinansowując 18 zadań, 

 edukację ekologiczną – 3.191,6 tys. zł (2,2%), dofinansowując 117 zadań, 

 monitoring środowiska – 2.644,8 tys. zł (1,8%), dofinansowując 5 zadań, 

 zapobieganie i likwidację poważnych awarii i ich skutków – 2.002,8 tys. zł 

(1,4%), dofinansowując 11  zadań, 

 inne zadania (m.in. profilaktyka zdrowotna dzieci, wapnowanie gleb, usuwanie 

skutków powodzi) – 8.502,6 tys. zł (5,8%), dofinansowując 29 zadań, 
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 nagrody za osiągnięcia w ochronie środowiska, dopłaty do oprocentowania kredytów 

udzielanych przez banki oraz zwrot dochodów gminnych – 190,9 tys. zł (0,13%). 

 
Wydatki statutowe Funduszu w 2010 r. z podziałem na dziedziny ochrony 

środowiska przedstawione zostały w tabeli nr 1.  

 
 W 2010 r. na bezpośrednie dofinansowanie realizacji zadań skierowano środki 

w wysokości 147.234,4 tys. zł, w tym na zadania realizowane przez: 

 gminy, związki gmin i podmioty zależne (jednostki komunalne, szkoły i inne)  – 

54,6% tj. 80.454,7 tys. zł  (28,1% stanowiły dotacje, 71,8% pożyczki, a 0,1% dopłaty 

do oprocentowania kredytów bankowych),   

 spółki prawa handlowego o charakterze użyteczności publicznej (przedsiębiorstwa 

wodociągów i kanalizacji, gospodarki komunalnej itp.) – 18,7% tj. 27.457,9 tys. zł, 

(0,3% stanowiły dotacje, a 99,5% pożyczki, a 0,2% dopłaty do oprocentowania 

kredytów bankowych),   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 powiaty i ich jednostki – 1,8% tj. 2.695,1 tys. zł (8,6% stanowiły dotacje, 91,4% 

pożyczki),  

54,6%

1,8%5,4%
5,3%

11,8%

18,7%

2,4%

Gminy, związki gmin 
i jednostki podległe 
- 54,6%
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użyteczności publicznej
 - 18,7%

Powiaty i jednostki podległe 
- 1,8%

Województwo dolnośląskie 
i jednostki  podległe 
- 5,4%

Administracja rządowa 
i jednostki podległe 
- 5,3%

Podmioty gospodarcze 
- 11,8%

Pozostali inwestorzy 
- 2,4%

Wydatki  statutowe  WFOŚiGW  we  Wrocławiu  w  2010 r. 
z  podziałem  na  wnioskodawców
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 Województwo Dolnośląskie i jednostki podległe – 5,4% tj. 7.967,4 tys. zł  (100,0% 

stanowiły dotacje); największym beneficjentem z tej grupy był Dolnośląski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, 

 administrację rządową oraz jednostki jej podległe – 5,3% tj. 7.779,9 tys. zł  (100,0% 

stanowiły dotacje); największymi inwestorami w tej grupie byli: Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

oraz instytuty państwowe,  

 podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, pozostałe spółki 

prawa handlowego) – 11,8%  tj. 17.293,6 tys. zł (97,8% stanowiły pożyczki, 1,6% 

dotacje, a 0,6% dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych); największymi 

inwestorami w tej grupie byli: Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A. 

i PCC Rokita S.A., 

 pozostałych inwestorów, w tym  pozarządowe organizacje ekologiczne -  2,4% tj. 

3.585,7 tys. zł  (72,2% stanowiły dotacje, a 27,8% pożyczki); największymi 

inwestorami w tej grupie były stowarzyszenia i fundacje oraz kościoły i związki 

wyznaniowe. 

 
W ramach dopłat do oprocentowania kredytów Fundusz kontynuował 

współpracę  z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Oddział we Wrocławiu.  

Prolongowano umowy na obsługę 5 linii kredytowych  określających warunki  udzielania 

przez ten bank kredytów preferencyjnych na zadania związane z ochroną środowiska 

i gospodarką wodną, obejmujące: budowę i modernizację kotłowni, finansowanie 

inwestycji termomodernizacyjnych, budowę małych oczyszczalni ścieków bytowo – 

gospodarczych (jedna linia na oczyszczalnie o przepustowości do 10m3/d, druga od 10 do 

200m3/dobę) oraz likwidację wyrobów zawierających azbest. Istotą tych umów 

jest angażowanie przez bank środków własnych w realizację małych projektów, natomiast 

Wojewódzki Fundusz dopłaca część odsetek od udzielonego kredytu preferencyjnego. 

W zakresie tych linii kredytowych w 2010 r. Bank zawarł z inwestorami 82 umowy.  

W sumie na dofinansowanie dopłat do umów zawartych z BOŚ w 2010 r. oraz  

w latach poprzednich Fundusz wydatkował  153 336,02 zł, w tym: 

 ochrona powietrza  –   145 997,04 zł, 

 gospodarka ściekowa i ochrona wód  –       6 878,53 zł, 

 ochrona powierzchni ziemi   –           460,45 zł, 
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Mając na celu zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadań 

ochrony środowiska Fundusz wprowadził w 2009 r. nowy produkt w formie dopłat do 

oprocentowania kredytów udzielanych przez wybrane przez wnioskodawców banki, za 

zgodą Funduszu. W 2010 r. zawarto 17 umów trójstronnych (między Funduszem, bankiem 

i beneficjentem) ustalając łączną kwotę dopłat do wysokości 4.171,3 tys. zł. W 2010 r. 

wypłaty z tego tytułu wniosły 184,1 tys. zł. 

 
Zobowiązania Funduszu z tytułu zawartych umów, na dofinansowanie 

116 zadań przewidzianych do zrealizowania w roku 2011 i w latach następnych, wyniosły 

na koniec  2010 r. 88.980,4 tys. zł, w tym zobowiązania dotacyjne 34.362,5 tys. zł, 

pożyczkowe 50.103,5 tys. zł oraz z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów 

w ramach zawartych umów trójstronnych 4.514,4 tys. zł. Zobowiązania dotyczą zadań 

kontynuowanych, których zakończenie planowane było w 2011 r. i w latach następnych. 

 
Ponadto organy statutowe Funduszu podjęły uchwały o dofinansowaniu 

51 zadań kwotą  48.510,7 tys. zł (z czego 10.516,3 tys. zł stanowią dotacje,  

36.107,1 tys. zł pożyczki, a 1.887,3 tys. zł dopłaty do oprocentowania kredytów 

bankowych w ramach umów trójstronnych), na dofinansowanie których umowy zawarte 

zostaną w 2011 r. po zakończeniu procedur przetargowych.  

 
Wykaz zadań dofinansowanych przez Fundusz w 2010 r. oraz zobowiązań 

umownych na lata następne zawiera tabela nr 7.  

 

1. Gospodarka ściekowa i ochrona  wód 
 
Z dziedziny gospodarki ściekowej i ochrony wód Fundusz rozpatrzył w 2010 r. 

60 wniosków, z których 47 zostało rozpatrzonych pozytywnie przez Zarząd i Radę 

Nadzorczą, 5 zostało wycofanych przez wnioskodawców, 1 nie spełniał obowiązujących 

w Funduszu „Kryteriów ...” i „Zasad ...”,  a 7 pozostało do rozstrzygnięcia w 2011 r. 

  

W ciągu roku w trakcie realizacji znajdowały się 102 zadania inwestycyjne, 

spośród  których  89 zostało dofinansowanych.  

Na zadania związane z budową lub modernizacją miejskich i wiejskich 
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mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacyjnych 

w miastach i  wsiach województwa dolnośląskiego Fundusz wydatkował ogółem w 2010 r. 

90.567,2 tys. zł tj. 61,4% środków wypłaconych na realizację wszystkich zadań 

statutowych, z czego 20.489,7 tys. zł, tj. 22,6% stanowiły dotacje, 70.037,0 tys. zł 

tj. 77,3% pożyczki, a 40,5 tys. zł tj. 0,1% dopłaty do oprocentowania kredytów w ramach 

zawartych umów trójstronnych. 

Na lata następne Fundusz posiada zobowiązania wynikające z zawartych 

umów w stosunku do 48 zadań kontynuowanych na kwotę 64.531,5 tys. zł (72,5% 

wszystkich zobowiązań), z czego 19.743,0 tys. zł dotyczy umów dotacji, a 41.981,0 tys. zł 

umów pożyczek oraz 2.807,5 tys. zł z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów. 

 

W 2010 r. zakończono modernizację i przebudowę 8 oczyszczalni ścieków 

zwiększając ich przepustowość o 6.530m3/d i oddano do użytku 3 małe oczyszczalnie 

ścieków o łącznej przepustowości 242m3/d (w tym 1 przy dopłatach Funduszu do 

kredytów bankowych) . 

Na terenie 42 gmin w 51 miejscowościach wybudowano i zmodernizowano 

497,3km sieci kanalizacyjnych, w tym 305,3km na terenach wiejskich. Wykonano 

8 dokumentacji na modernizację i rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej. 

 

Wybrane efekty rzeczowe uzyskane w wyniku oddania do użytku nowo 

wybudowanych i zmodernizowanych oczyszczalni ścieków oraz efekty w zakresie 

kanalizacji ściekowej przedstawiają tabele nr 2 i 3. 

 

W efekcie tych działań zaistniała możliwość ograniczenia ładunku  

zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach: 

 BZT5 -    4.727,82  w kg/d      

 zawiesina ogólna -           3.606,39 w kg/d      

 

Przy ogólnej wartości zadań zakończonych w 2010 r. w wysokości                   

781.538,9 tys. zł, dofinansowanie Funduszu wyniosło 166.333,7 tys. zł, w tym 

43.789,2 tys. zł w formie dotacji,  122.539,6 tys. zł w formie pożyczki oraz w formie 

dopłat do kredytów bankowych 4,9 tys. zł. Zobowiązania Funduszu z tytułu dopłat do 

kredytów bankowych 2 zadań zakończonych wynoszą na lata następne 187.9 tys. zł.  
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W 2010 r. zakończono realizację trzech dużych zadań w ramach programu 

ISPA/Fundusz Spójności: 

 realizowane przez Miasto Jelenia Góra - "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie 

ścieków w Jeleniej Górze” obejmujące: 

 modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd=21.000m3/dobę dla 

96.000RLM wraz z kompostownią o wydajności 23m3/d, 

 budowę Stację Uzdatniania Wody o wydajności 25 000 m3/d, 

 wybudowanie i zmodernizowanie łącznie 31,8km sieci kanalizacyjnej, 

 wybudowanie i zmodernizowanie 8,2km sieci wodociągowej. 

Beneficjent złożył raport końcowy do Unii Europejskiej. 

 

 realizowane przez Miasto Bolesławiec - „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu” 

obejmujące: 

 wybudowanie i zmodernizowanie łącznie 32,2km kanalizacji miejskiej oraz 

około 1km sieci wodociągowej w Bolesławcu, 

 wybudowanie łącznie 53,0km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 

Bolesławiec, 

modernizację i rozbudowę części mechanicznej oraz modernizację i rozbudowę 
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Dofinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu do oddanych do użytku w 2010 r. 
zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód

Wartość zadań
781.538,9 tys. zł

Całość dofinansowania z WFOŚiGW
166.333,7 tys. zł

Zobowiązania z tytułu dopłat
187.9 tys. zł
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części biologicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Bolesławcu 

o przepustowości 15.000m3/dobę. 
Beneficjent złożył raport końcowy do Unii Europejskiej. 

 

 na terenie gmin Mysłakowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba i Kowary realizowane 

przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji spółkę z o.o. w ramach 

Funduszu Spójności projekt „Karkonoski System Wodociagów i Kanalizacji – I etap 

obejmujące: 

 wybudowanie i zmodernizowanie łącznie 235,0km kanalizacji sanitarnej na 

terenie miasta Szklarskiej Poręby i Kowar oraz miejscowości Miłków 

i Ścięgny gm. Podgórzyn, Kostrzyca, Bukowiec, Mysłakowice, Łomnica, 

Wojanów-Bobrów, Dąbrowica gm. Mysłakowice, 

 wybudowanie i zmodernizowanie łącznie 1,43km kanalizacji deszczowej na 

terenie miasta Kowary, 

 wybudowanie i zmodernizowanie łącznie 31,75km sieci wodociągowej na 

terenie miasta Szklarska Poręba i Kowar oraz miejscowości Mysłakowice 

i Dąbrowica gm. Mysłakowice,  

 budowę oczyszczalni ścieków przy ul. Hoffmana w Szklarskiej Porębie 

o przepustowości 2.000m3/dobę, 

 modernizację ujęć wody, zbiorników oraz stacji dezynfekcji dla Szklarskiej 

Poręby. 

Beneficjent ma wykonać raport końcowy i przedłożyć do Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 28.02.2011 r. 

 

Do najważniejszych zadań z zakresu ochrony wód, które dofinansowywane 

były przez Fundusz w 2010 r. należą ponadto: 

 

1) z oddanych do eksploatacji nowo wybudowanych i modernizowanych mechaniczno-

biologicznych oczyszczalni ścieków: 

 budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bystre Gmina Oleśnica  

o przepustowości 125m3/d, 

 modernizacja oczyszczalni ścieków w Sycowie o przepustowości - zwiększenie 

przepustowości o 680 m3/d  do 1.680 m3/d,  
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 modernizacja oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich - zmniejszenie 

przepustowości o 745 m3/d do 2.000m3/d, 

 oczyszczalnia ścieków w Mirkowie, gmina Długołęka zwiększenie 

przepustowości oczyszczalni o 800 m3/d do  1.500 m3/d, 

 oczyszczalnia ścieków w Wąsoszu - zwiększenie przepustowości oczyszczalni 

o 550 m3/d do 600 m3/d, realizacja w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, 

 budowa oczyszczalni ścieków w Rudzicy o przepustowości 52m3/dobę, 

 rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce o 1.500 m3/d 

w ramach Mechanizmu Finansowego EO, 

 budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Okrzeszynie  

o przepustowości 65 m3/d - w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013, 

 

2) z  przekazanych do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej:  

 kanalizacja sanitarna w Tylicach gm. Zgorzelec 1,7km, 

 kanalizacja sanitarna w Piechowicach 0,4km, 

 kanalizacja sanitarna w Rudzicy gm. Siekierczyn 12,4km, 

 kolektor tłoczny w Wykrotach, Godzieszów, Gierałtów do Nowogrodźca 

11,2km, 

 kanalizacja sanitarna w Międzylesiu - 7,5 km, 

 kanalizacja sanitarna w Sobótce Zachodniej i na osiedlu Różanym o długości 

9,5km w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, 

 kanalizacja sanitarna o długości 5,7km w Okrzeszynie gm. Lubawka w ramach 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013, 

 przebudowana kanalizacja sanitarna w ul. Leńskiego i ul.1-go Sierpnia 

w Bystrzycy Kłodzkiej - 0,6 km, 

 sieci wodociągowe i kanalizacyjne do wsi Kocioł w ramach projektu pn.: 

"Polepszenie stanu środowiska naturalnego w gminach Lewin Kłodzki                

i Oleśnice w Górach Orlickich"- kanalizacja sanitarna o długości 3,2 km, 

 kanalizacja sanitarna w Pieszycach ul.Polna, ul.Sanatoryjna, ul.9 Maja - 
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0,6 km, 

 kanalizacja sanitarna w Bystrzycy Dolnej – 6,8 km, 

 kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica „Budowa kanalizacji sanitarnej 

we wsi Krzyków oraz części wsi Dobrzykowie”  - 8 km, 

 kanalizacja sanitarna w Gminie Oleśnica „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Bystre”  - 4,5 km, 

 kanalizacja sanitarna w Gminie Długołęka „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Długołęka - etap I”  - 10,3km, 

 kanalizacja deszczowa w Gminie Wrocław - 2,2km, 

 kanalizacja sanitarna i deszczowa w Sycowie- 2,9 km, 

 kanalizacja sanitarna w gminie Długołęka- 16 km, 

 kanalizacja sanitarna  w miejscowości Kruszyniec – Włodków  -   7,648 km, 

 kanalizacja sanitarna we wsi Niedaszów – 5,25 km, 

 kanalizacja sanitarna w ul. Kraszewskiego w Bolkowie. 

 

Osobną grupę stanowiły zadania związane z przygotowaniem dokumentacji do 

Funduszy Unijnych:  

 dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie ze 

środków unijnych dla przedsięwzięcia o nazwie: "Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzyca Kłodzka", 

 dokumentację projektową z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę dla Gminy 

Pieńsk - sanitacja miasta i gminy Pieńsk - etap II, 

 projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Długopole 

Zdrój wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do 

oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej, 

 opracowanie studium wykonalności oraz kompletu dokumentów do Funduszu 

Spójności dla przedsięwzięcia p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap-I", 

 opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej do Funduszu Spójności  dla 

przedsięwzięcia  pn.  "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I", 

 zakończono dokumentację dla zadania „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej 
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w gminie Nowogrodziec - Etap I – dokumentacja”, 

 zakończono dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej wraz z kanałem 

przesyłowym oraz przyłączami w Starej Kraśnicy gmina Świerzawa. 

 
Ponadto ze środków Funduszu realizowano zadania, które będą kontynuowane 

w latach następnych, a mianowicie: 

 przebudowę kanalizacji sanitarnej (o długości 1,8 km) i deszczowej miasta Strzegom 

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rybna, ul. Morska”, 

 budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów 

Śląski - etap I, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Niedamirowie, Opawie w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska na lata 2007-2013, 

 kompleksową budowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie 

Wojcieszów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

 zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom - budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej o długości 49,7 km oraz przebudowę oczyszczalni ścieków – 

wzrost przepustowości o 200 m3/d ( do 6200 m3/d), 

 budowę systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i we wsi Granica  

o długości 9,073 km, 

 rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków o przepustowości 

300 m3/d oraz budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice o długości 26,28 km, 

 budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic Brzeżnej, Tkackiej, 

Witosa, Szpakowej i Kruczej w Bielawie - budowę sieci kanalizacji sanitarnej                      

i deszczowej o długości 1,8 km oraz sieci wodociągowej o długości 3,3 km, 

 budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków - etap II - budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej o długości 16,6 km, 

 uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bardzie - budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej o łącznej długości 4,5 km, 

 budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz 

z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przyłęk - budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

o długości 9,784 km oraz budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m3/d, 
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 budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Okrzei, 

B.Chrobrego, Ząbkowickiej, Ligockiej i Sasiedzkiej w Piławie Górnej  o długości 

3,5 km, 

 budowę kolektorów sanitarnych w Jeleniowie o długości 9,9 km, 

 budowę kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie – Bielice  26,9 km, 

 budowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków dla południowej 

części gminy Kobierzyce – etap I” – Gmina Kobierzyce, 

 budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stanowice, Stanowice-lotnisko, 

Marcinkowice w gminie Oława, 

 budowę kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - II etap 

– Małkowice, 

 budowę oczyszczalni ścieków w Stanowicach, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiełczów w gminie Długołęka, 

 budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jelcz Laskowice, 

 budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Twardogóra, 

 budowę kanalizacji sanitarnej i zbiornika wody pitnej w gminie Borów, 

 mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w m. Niechlów (Gmina Niechlów, 

Powiat Górowski) p przepustowości 200 m3/d wraz z siecią kanalizacji sanitarnej 

w Niechlowie o łącznej długości 1,1 km; 

 roślinno - stawową oczyszczalnię ścieków w miejscowości Jemielno                          

o przepustowości 100 m3/d, 

 rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Przemkowie o 1.1280 m3/d, 

 rozbudowę oczyszczalni ścieków dla miasta Bolkowa - w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

 budowę kanalizacji we wsiach Łężce, Ostaszów, Krępa, w Gminie Przemków – 

11,4 km, 

 budowę kanalizacji we wsiach Karpie i Piotrowice w Gminie Przemków – 8,7 km, 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013, 

 budowę kanalizacji we wsiach Łężce, Ostaszów, Krępa, Karpie i Piotrowice 

w Gminie Przemków – 20,1 km  

 budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kłobuczyn i Koźlice, gm. Grębocice – 

13,4 km, 
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 budowę kanalizacji dla miejscowości Pyskowice – 3,02 km, ramach Programu 

Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013, 

 budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wiadrów, Sokola i Kwietniki 

w Gminie Paszowice. 

 "Gospodarka ściekowa" V etap - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Parowa gm. Osiecznica (w ramach PROW), 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Komarno, gm. Janowice Wielkie, 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami 

towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec gm. Stara 

Kamienica (w ramach RPO), 

 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki 

Czerwona Woda dla gmin Zgorzelec, Platerówka i Sulików (w ramach POIiŚ). 

 

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 
 

Z dziedziny ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu Fundusz rozpatrzył 

w 2010 r. 46 wniosków,  z których 26 zostało pozytywnie rozpatrzonych przez 

Zarząd i Radę Nadzorczą, 9 zostało wycofanych przez wnioskodawców, 1 nie spełniał 

obowiązujących w Funduszu „Kryteriów ...” i „Zasad ...”, 2 zostały rozpatrzone odmownie 

ze względu na niewielki efekt ekologiczny planowany do uzyskania w wyniku ich 

realizacji, a 8 pozostało do rozstrzygnięcia na 2011 r.  

 

W ciągu roku w trakcie realizacji znajdowało się 36 zadań. Fundusz 

wydatkował w 2010 r. środki na dofinansowanie 35 zadań. 

 

Na dofinansowanie realizacji zadań zapewniających zmniejszenie emisji 

gazów i pyłów, powstających w procesie spalania energetycznego paliw, w tym 

poprzez termomodernizację budynków i modernizację starych kotłowni, 

Fundusz wydatkował 20.737,3 tys. zł, co stanowiło 14,1% całości wydatków 

statutowych, z czego 629,3 tys. zł tj. 3,1% stanowiły dotacje, 19.999,4 tys. zł tj. 96,4% 

pożyczki, a 108,6 tys. zł tj. 0,5% dopłaty do oprocentowania kredytów w ramach 

zawartych umów trójstronnych. 
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Na lata następne podjęto zobowiązania wynikające z zawartych umów 

w stosunku do 10 zadań kontynuowanych na kwotę 7.083,7 tys. zł (8,0% wszystkich 

zobowiązań), w tym  w formie dotacji  172,1 tys. zł, pożyczki 6.493,0 tys. zł. oraz 

418,6 tys. zł w formie dopłat do kredytów. 

 

Przy  ogólnej  wartości zadań  z zakresu ochrony powietrza oddanych do 

użytku  w  2010 r. w  wysokości  32.062,4 tys. zł,  dofinansowanie  Funduszu wyniosło  

11.107,2  tys. zł, w tym 775,1 tys. zł w formie dotacji, 10.218,3 tys. zł w formie pożyczki 

oraz 113,8 tys. zł w formie dopłat do kredytów bankowych. Zobowiązania Funduszu 

z tytułu dopłat do kredytów bankowych 2 zadań zakończonych na lata następne wynoszą 

418,6 tys. zł.  

 

Dofinansowanie Funduszu ukierunkowane było na pomoc w realizacji zadań 

związanych z: 

 ograniczeniem niskiej emisji z lokalnych kotłowni poprzez ich modernizację oraz 

budowę kotłowni na biomasę, 

 ograniczeniem emisji zanieczyszczeń przemysłowych, 

 budową i modernizacją sieci ciepłowniczych,  

 termomodernizacją budynków, 

 wspieraniem nowych technologii  pozwalających na uzyskanie tzw. „czystej” energii 

z odnawialnych źródeł energii. 

 

Efekty rzeczowe pomocy finansowej udzielonej przez Fundusz na zadania 

związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu są następujące: 

 wybudowano i zmodernizowano kotłownie: 

 9 kotłowni na kotłownie opalane gazem, o łącznej mocy 1.083 kW,  

 3 kotłownie na olejowe o mocy 343 kW, 

 wybudowano 1 kotłownię opalaną biomasą (zboże) o mocy 210 kW, 

 wybudowano sieci ciepłownicze o długości  729 mb, 

 wykonano 8 węzłów cieplnych o mocy 4.610kW, 

 w 1 obiekcie zainstalowano dodatkowe ogrzewanie wykorzystujące solary - 

157,68 m2 kolektorów słonecznych, 
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 w 2 obiektach zainstalowano pompę ciepła - kolektor gruntowy o mocy 244,27kW, 

 przeprowadzono termomodernizację 12 obiektów, 

 zmodernizowano 2 elektrownie wodne, co pozwoli na zwiększenie produkcji energii 

elektrycznej o 850 MWh/rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekty i instalacje przekazane do eksploatacji w 2010 r. pozwolą na obniżenie 

w skali roku emisji: 

 pyłu  - 28,59 Mg/r 

  SO2  -   144,78 Mg/r  

 Nox -    2,04  Mg/r 

 CO  -     50,52  Mg/r 

 CO2 -        3.589,49 Mg/r 

 
Efekty rzeczowe uzyskane w zakresie ochrony powietrza przedstawione 

zostały w tabeli nr 4. 

 
Do największych inwestycji zrealizowanych w 2010 r. przy udziale 
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finansowym Funduszu zaliczyć należy:  

 przebudowę kotłowni wraz z termomodernizacją obiektu Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Kowarach – zmodernizowano starą kotłownię opalaną gazem na nową 

kotłownię gazową o mocy 315 kW, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową 

o powierzchni 353,30 m2, docieplono ściany wraz z ociepleniem dachu na 

powierzchni 3.553,05 m2 – zmniejszenie zużycia ciepła w skali roku 727 GJ, 

 likwidację zakładowej kotłowni w Zakładach Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” 

Sp. z o.o. – w miejsce zlikwidowanej kotłowni dokonano przyłączenia do miejskiej 

siec cieplej (dł. przyłącza 224 mb), 

 modernizacje elektrowni wodnych przez TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.: 

 Turbozespołu 2 w Elektrowni Wodnej Wrocław I – zwiększenie produkcji 

energii elektrycznej o 300 MWh/rok, 

 Turbozespołu 4 w Elektrowni Wodnej Wały Śląskie – zwiększenie produkcji 

energii elektrycznej o 550 MWh/rok, 

 realizację instalacji pozwalających na wykorzystanie energii odnawialnej: 

 budowa węzła cieplnego z pompami ciepła i kolektorem gruntowym w Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw.Św.Bartłomieja Ap. i Św.Jadwigi w Trzebnicy – 

etap I, wykonanie 66 odwiertów o głębokości 60m każdy oraz zainstalowanie 

pomp ciepła o łącznej wydajności 242,2 kW, 

 montaż kolektorów słonecznych na basenie w Szkole Podstawowej Nr 7 

w Legnicy  

 termomodernizacje: 

 budynku szkoły przy ul. Wrocławskiej 51 w Dzierżoniowie – zmniejszenie 

zużycia ciepła w skali roku 1.247,53 GJ, 

 budynku biurowego Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dzierżoniowie- 

zmniejszenie zużycia ciepła w skali roku 376,45 GJ, 

 budynku Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie - zmniejszenie zużycia ciepła 

w skali roku 1.961,10 GJ, 

 Gimnazjum w Jerzmankach, która obejmowała wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej o powierzchni 188,30 m2, docieplenie ścian wraz z ociepleniem 

stropu pod poddaszem o powierzchni 1048.70 m2 – zmniejszenie zużycia 

ciepła w skali roku 790,69 GJ, 
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 Szkoły Podstawowej w Miłkowie, która obejmowała wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej o powierzchni 29,38 m2, docieplenie ścian, dachu oraz 

stropodachu o powierzchni 2.166,97 m2 – zmniejszenie zużycia ciepła w skali 

roku 770,97 GJ, 

 Placówek Oświatowych w Jeleniej Górze, która obejmowała prace 

termomodernizacyjne w 3 obiektach; wynikiem końcowym przeprowadzonych 

prac było wymienienie stolarki okiennej i drzwiowej o powierzchni 

1.088,98 m2 – zmniejszenie zużycia ciepła w skali roku 1927 GJ. 

 

W 2011 r. kontynuowana będzie m.in. w realizacja następujących zadań: 

 budowa małej elektrowni wodnej Kliczków-Kleszczowa na rzece Kwisa w km 

36+132, realizowanej przez Jana Cołokidzi, Elektrownia Wodna „Kliczków” Spółka 

Jawna w Bolesławcu, 

 modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 

w Dzierżoniowie, 

 „Modernizacja systemu ciepłowniczego Zgorzelca, w tym instalacji odpylania 

w ciepłowni przy ul. Groszowej – Faza 2”  - zadanie realizowane przez Zgorzeleckie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu; zakres rzeczowy zadania 

obejmuje: 

 modernizację instalacji odpylania spalin poprzez instalację 2 elektrofiltrów dla 

2 kotłów i multicyklonu na trzecim kotle, łącznie z wymianą wentylatorów 

spalin,  

  modernizację układu pomp obiegowych, 

 budowę sieci cieplnej o łącznej długości 1359m, która połączy istniejący 

system grzewczy ciepłowni przy ul. Groszowej z lokalnym 

systemem grzewczym kotłowni gazowej przy ul. Orzeszkowej oraz 

budowę węzła cieplnego o mocy 2,2 MW w kotłowni gazowej przy 

ul. Orzeszkowej; 

planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2011 roku, 

 budowa „Pneumatycznej instalacji transportu poprodukcyjnych odpadów 

drewnopochodnych z oczyszczaniem powietrza i odzyskiem energii cieplnej” – 

zadanie realizowane przez przedsiębiorstwo „ZORKA” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze; 

planowany termin zakończenia II kwartał 2011r., 
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 dotyczących termomodernizacji obiektów: 

 „Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu” – 

zadanie realizowane przez Gminę Miejską Bolesławiec, 

 „Termomodernizacja budynku SP ZOZ Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji 

w Janowicach Wlk.” - zadanie realizowane przez SP ZOZ Zespoł Profilaktyki 

i Rehabilitacji w Janowicach Wlk., 

  „Termomodernizacja budynków SP ZOZ Bolesławiec z wykorzystaniem 

energii słonecznej” – zadanie realizowane przez Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, 

 

W ramach przyjętego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej „Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych 

źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – część 2, wdrażana 

przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej” Fundusz 

uzyskał w 2009 r. promesę udzielenia pożyczki w kwocie 35 mln zł na 

dofinansowanie realizacji zadań, których nabór odbędzie się w trybie konkursu. 

NFOŚiGW ustalił następujące warunki dofinansowania przez Fundusz zadań w ramach 

Programu: 

 Minimalny koszt przedsięwzięcia: 500 000 zł.  

 Maksymalny koszt przedsięwzięcia: 10 000 000 zł.  

 Wysokość pożyczki: do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

 Oprocentowanie pożyczki: stałe 3% w skali roku.  

 Okres finansowania: do 10 lat od wypłaty pierwszej transzy pożyczki.  

 Okres karencji w spłacie rat kapitałowych: do 18 miesięcy od daty wypłaty pierwszej 

transzy pożyczki.  

 Beneficjent – podmiot (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną), podejmujący realizację przedsięwzięcia z zakresu 

odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. 

 

Dofinansowane mogły otrzymać następujące klasy przedsięwzięć: 
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Klasa Rodzaj przedsięwzięć 
Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 
20 MWt). 
Wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła 
rozproszone o mocy poniżej 3 MWe). A 
Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego 
w procesach odprowadzania i/lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek 
roślinnych i zwierzęcych. 

B Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe. 

Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych. C 
Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWe. 

D Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy. 
E Wytwarzanie energii cieplnej w pompach ciepła. 
F Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltanicznych. 
G Wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach solarnych. 

 

W 2010 r. Fundusz ogłosił w prasie i na swojej stronie internetowej dwa 

terminy konkursowego nabory wniosków. W pierwszym terminie - od dnia 16 sierpnia 

2010 r. do dnia 6 września 2010 r. – do Funduszu wpłynęły trzy zgłoszenia udziału 

w konkursie. Do dofinansowania w ramach Programu NFOŚiGW zakwalifikowany został 

wniosek:  

 Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. „Modernizacja części 

gazowo-energetycznej, w tym instalacji biogazu z wprowadzeniem kogeneracji, 

modernizacji układu nadawy i odbioru osadu” o udzielenie pożyczki w kwocie 

5.141.700,00 zł.. Zadanie zaliczono do klasy „A” .  

Termin drugiego naboru wniosków ustalono od 2 lutego 2011 r. do dnia 25 lutego 2011 r. 

 

3.   Gospodarka odpadami 
 

Z dziedziny gospodarki odpadami Fundusz rozpatrzył w 2010 r. 15 wniosków, 

z których 6 zostało pozytywnie rozpatrzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, 1 został 

rozpatrzone odmownie ze względu na niewielki efekt ekologiczny planowany do 

uzyskania w wyniku jego realizacji,  4 zostały wycofany przez wnioskodawców, 

a 4 pozostały do rozstrzygnięcia na 2011 r. 

 

W ciągu roku w trakcie realizacji znajdowało się 11 zadań. Fundusz 

wydatkował w 2010 r. środki na dofinansowanie 7 zadań.  
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Na dofinansowanie realizacji zadań z tej dziedziny Fundusz wydatkował 

5.060,7 tys. zł, co stanowiło 3,4% całości wydatków statutowych, z czego  296,7 tys. zł tj.  

5,9% stanowiły dotacje,  a  4.764,0 tys. zł,  tj. 94,1% pożyczki.   

 

Na realizację 4 zadań kontynuowanych Fundusz  posiada zobowiązania na lata 

następne na kwotę 826,2 tys. zł (0,9% wszystkich zobowiązań), w tym w formie dotacji 

w kwocie 158,7 tys. zł, w formie pożyczki w kwocie 606,6 tys. zł oraz 60,9 tys. zł z tytułu 

dopłat do kredytów w ramach zawartych umów trójstronnych. 

 

Efekty rzeczowe pomocy finansowej udzielonej przez Fundusz na zadania 

związane z gospodarką odpadami są następujące: 

 zrekultywowano składowisko odpadów na powierzchni 2,0 ha, 

 wybudowano kwaterę na odpady inne niż obojętne i niebezpieczne - powierzchnia 

składowania odpadów 0,9 ha, 

 wybudowano suszarnię osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków, która pozwala 

na unieszkodliwianie w ciągu roku w 1.300,0 Mg/a odpadów, 

 zlikwidowano 4 mogilniki i unieszkodliwiono 2.028,74 Mg odpadów 

niebezpiecznych,  

 usunięto 18,29 Mg azbestu, 

 zgromadzono i wyselekcjonowano w ciągu roku 1.481,0 Mg odpadów, 

 zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1.744,6 m3, 

 zakupiono 1 pojazd do selektywnej zbiórki odpadów. 

 

Przy  ogólnej  wartości zadań  z zakresu gospodarki odpadami oddanych do 

użytku  w  2010 r. w  wysokości  25.090,4 tys. zł,  dofinansowanie  Funduszu wyniosło  

11.043,0 tys. zł, w tym 555,4 tys. zł w formie dotacji oraz 10.487,6 tys. zł w formie 

pożyczki.  

 

Wykaz wybranych zadań z zakresu gospodarki odpadami wraz z efektami 

rzeczowymi zawiera  tabela nr 5. 
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Do najważniejszych zakończonych w 2010 r. zadań z zakresu gospodarki 

odpadami należą:  

 rekultywacja składowiska odpadów w Cieszycach, gm.Kobierzyce o pojemności 

geometrycznej 155.000 m3, pow. zrekultywowana składowiska 2,00 ha, 

 budowa nowej kwatery na składowisku odpadów w Lubawce o powierzchni 0,90ha 

i pojemności geometrycznej 50.500m3, 

 likwidacja 4 mogilników (Ludwikowice, Składowice, Bożków, Iwiny) na terenie 

woj. dolnośląskiego i unieszkodliwienie łącznie 2.028,74 Mg odpadów 

niebezpiecznych, w tym ok. 265 Mg odpadów pestycydowych, 

 usunięcie 18,29 Mg odpadów zawierających azbest z Hali ”B” Wytwórni Filmów 

Fabularnych we Wrocławiu, 

 Centralna słoneczna suszarnia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków                      

w Kłodzku  - o wydajności 1300 ton osadów rocznie, 

 budowa systemu selektywnej zbiórki i odzysku odpadów biodegradowalnych 

odbieranych przez LPGK w Legnicy; zadanie realizowane jest przy pomocy środków 

pozyskanych z EkoFunduszu, 
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 zakończenie dokumentacji i złożenie wniosku aplikacyjnego do RPO w ramach 

dokumentacji dla projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki odpadami 

w zakresie modernizacji, rozbudowy i rekultywacji składowiska odpadów 

komunalnych w Lubawce”. 

 

Ponadto w 2010 r. rozpoczęto realizację zadań, które będą kontynuowane 

w latach następnych, a mianowicie: 

 Gmina Mirsk złożyła w 2010 r. wniosek na rekultywację obszarów  zdegradowanych 

działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie ścieżki turystycznej 

„Śladami dawnego górnictwa kruszców. Realizacja wniosku nastąpi przy udziale  

środków  z RPO. 

 

4.   Pozostałe zadania 

 
4.1. Gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa 

 
Z dziedziny  gospodarki  wodnej i  ochrony  przeciwpowodziowej  Fundusz 

rozpatrzył w  2010 r. 21 wniosków, z których 19 zostało pozytywnie rozpatrzonych przez 

Zarząd i Radę Nadzorczą, 1 został wycofany przez wnioskodawców, a 1 został rozpatrzony 

odmownie ze względu na niewielki efekt ekologiczny planowany do uzyskania w wyniku 

jego realizacji. 

 

W ciągu roku w trakcie realizacji znajdowało się 25 zadań. Fundusz 

wydatkował w 2010 r. środki na dofinansowanie 22 zadań. 

 

Na dofinansowanie realizacji zadań z tej dziedziny Fundusz wydatkował 

12.835,2 tys. zł, co stanowiło 8,7% całości wydatków statutowych, z czego 9.553,0 tys. zł,  

tj.  74,4% stanowiły dotacje,   3.247,2  tys. zł,  tj. 25,3% pożyczki, a 35,0 tj. 0,3% dopłaty 

do oprocentowania kredytów w ramach zawartych umów trójstronnych. 

 

Na realizację 9 zadań kontynuowanych Fundusz  posiada zobowiązania na lata 

następne na kwotę 3.010,7 tys. zł (3,4% wszystkich zobowiązań), w tym w formie dotacji 



 
 

33
 

 
 
 

w kwocie 1.291,0 tys. zł, w formie pożyczki w kwocie 492,3 tys. zł oraz  1.227,4 tys. zł 

z tytułu dopłat do kredytów. 

 

Środki przekazano na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących: 

- budowy sieci wodociągowych, 

- ujęć wodnych i stacji uzdatniania wody, 

- remonty budowli regulacyjnych, 

- udrożnienia koryt rzek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efekty rzeczowe pomocy finansowej udzielonej przez Fundusz na zadania 

związane z gospodarką wodną i ochroną przeciwpowodziowa są następujące: 

 wybudowano 102,0 km sieci wodociągowych (w 24 miejscowościach na terenie 

19 gmin), w tym 58,9 km na terenach wiejskich i 43,1 km na terenach miejskich, 

 wybudowano, zmodernizowano lub rozbudowano i oddano do użytku 7 stacji 

uzdatniania wody o wydajności 29.347 m3/d,  

 w ramach ochrony przeciwpowodziowej: 

 wykonano regulację linii brzegowych rzek o łącznej długości 11,3 km. 
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 wykonano remont modernizacyjny 7 szt. budowli regulacyjnych, 

 uzyskano 108,2 ha powierzchni obszaru chronionego przed powodzią. 

 

Przy ogólnej wartości zadań zakończonych w 2010 r. w wysokości 

27.276,3 tys. zł, dofinansowanie Funduszu wyniosło 7.401,9 tys. zł, w tym do budowy 

sieci wodociągowych (budowanych łącznie z sieciami kanalizacyjnymi), modernizacji 

i rozbudowy stacji uzdatniania wody 3 623,9 tys. zł, remontów koryt rzek i modernizacji 

zabezpieczeń brzegowych w ramach ochrony przeciwpowodziowej 3.778,0 tys. zł. 

Zobowiązania Funduszu z tytułu dopłat do kredytów bankowych 2 zadań zakończonych 

wynoszą na lata następne 140,7 tys. zł. 

 

Wybrane efekty rzeczowe uzyskane w 2010 r. w zakresie gospodarki wodnej 

przedstawia tabela nr 6. 

 

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2010 r. przy pomocy finansowej 

Funduszu należy zaliczyć:     

 budowę sieci wodociągowej w miejscowości Świdnik w Gminie Marciszów, w ilości 

7,23km w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

 modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Wojcieszów w Gminie 

Wojcieszów, w ilości 6,18km w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, 

 budowę wodociągu w ul. Prusa w Piechowicach w ilości 0,36km, 

 budowę sieci wodociągowej dla wsi Bartków, Ługów oraz Unisławice, Gmina 

Wąsosz - o dł. 13,6 km, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, 

 budowę sieci wodociągowej Bądzów-Potoczek o dł. 1,86 km.,  

 budowę Stacji Uzdatniania Wody w Gierałtowcy o wydajności 500 m3/d - w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 

2007-2013, 

 przebudowę stacji uzdatniania wody w Stradomii Wierzchniej, gmina Syców 

o wydajności 395 m3/d, 

 przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Zarzysko gmina Oleśnica 
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o wydajności 999 m3/d, 

 przebudowę układu pompowego SUW Gorzanów - Stara Łomnica – Szklarka – 

wydajność stacji uzdatniania wody 453 m3/d, 

 Czyżynka - Struga - Lubomin - odbudowę koryta potoku gm. Stare Bogaczowice 

Etap IV – długość linii brzegowej regulowanej rzeki 1,6 km, 

 regulację potoku Lesk od km 7+260 do km 9+525 Etap I - odcinek w km 8+915 - 

9+525 miejscowość Witków Śląski – długość linii brzegowej regulowanej rzeki 

0,6 km, 

 remont ubezpieczeń brzegowych i zabudowę wyrw na rz. Nysie Kłodzkiej w km 

148+000 - 149+200 w m. Bystrzyca – Zabłocie – długość linii brzegowej 

regulowanej rzeki 1,2 km, 

 zabezpieczenie osuwiska stokowego wraz z zabudową wyrwy brzegowej na 

rzece Nysie Kłodzkiej w km 104+300 - 104+600 w m. Kamieniec Ząbkowicki, 

ul. Wileńska – długość linii brzegowej regulowanej rzeki 0,4 km, 

 przywrócenie przekroju właściwego koryta potoków: Trzemeszna, Czermnica                       

i Klikawa na terenie miasta Kudowa Zdrój – długość linii brzegowej regulowanej 

rzeki 6,1 km, 

 fragmentaryczny remont zniszczonych umocnień brzegowych wraz z udrożnieniem 

koryta w obrębie ujścia na pot. Jodłownik w km 0+000 - 7+100 w m. Kłodzko                     

i Wojciechowice - Etap I – długość linii brzegowej regulowanej rzeki 0,5 km, 

 remont zabudowy regulacyjnej pot. Otłuczyna w km 0+000 - 0+400 w m. Głuszyca 

Górna – długość linii brzegowej regulowanej rzeki 0,4 km, 

 

Ponadto ze środków Funduszu realizowano zadania, które będą kontynuowane 

w latach następnych: 

 budowa sieci wodociągowej w Niedamirowie i Opawie oraz ujęcia wody wraz 

ze stacją uzdatniania w Niedamirowie w ramach Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 

2007-2013, 

 budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla miasta Lwówek Śląski, 

 remont zabudowy regulacyjnej na potoku Zadrna w km 0+820 - 1+601 

w miejscowości Kamienne Góra, 
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 regulacja potoku Czerwonka na odcinku od ujścia do rzeki Podgórnej w czaszy 

suchego zbiornika Cieplice do zbiornika w Marczycach w km 3+500 biegu potoku 

Czerwonka - etap II 

 poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację 

ujęcia wody MAJÓWKA w Karpaczu w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, 

 budowa Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Bokserskiej w Świdnicy – budowa 

zakładu uzdatniania wody o wydajności 10.000 m3/d, 

 regulacja potoku Wilczka w km 5+750 - 10+400 w miejscowości Wilkanów – 

długość linii brzegowej regulowanej rzeki 4,7 km, 

 remont modernizacyjny ubezpieczeń brzegowych i dennych na rz. Bystrzycy 

Dusznickiej w m. Szalejów - długość linii brzegowej regulowanej rzeki 1,1 km, 

 remont modernizacyjny - awaryjne udrożnienie i fragmentaryczne zabezpieczenie 

koryta rz. Ścinawki w km 8+000 - 26+800 w m. Ścinawka - Tłumaczów – długość 

linii brzegowej regulowanej rzeki 1,2 km. 

 

4.2.  Leśnictwo, ochrona przyrody i krajobrazu 
 

Z dziedziny ochrony przyrody i lasów Fundusz rozpatrzył w 2010 r. 

22 wnioski, z których 13 zostało pozytywnie rozpatrzonych przez Zarząd i Radę 

Nadzorczą, 5 zostało wycofanych przez wnioskodawców, 4 zostały rozpatrzone odmownie 

ze względu na niewielki efekt ekologiczny planowany do uzyskania w wyniku 

jego realizacji. 

W ciągu roku w trakcie realizacji znajdowały się 22 zadania. Fundusz 

wydatkował w 2010 r. środki na dofinansowanie 18 zadań. 

Realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody i lasów na terenie województwa 

dolnośląskiego dofinansowana została przez Fundusz w 2010 r. kwotą 1.692,2 tys. zł, 

co stanowiło  1,1% całości wydatków statutowych – 100,0% pomocy stanowiły dotacje. 

 

Na lata następne powstały zobowiązania wynikające z zawartych umów 

w stosunku do 7 zadań kontynuowanych na kwotę 1.193,7 tys. zł w formie dotacji (1,3% 

wszystkich zobowiązań). 
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Spośród zadań zrealizowanych w 2010 r. przy wsparciu finansowym Funduszu 

na szczególne wyróżnienie zasługują:  

 Restytucja jodły i czynna ochrona ekosystemów Parku Narodowego Gór Stołowych. 

 Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego w rejonie 

Śnieżki zrealizowana przez Karkonoski Park Narodowy. W ramach zadania 

wykonano remont nawierzchni fragmentu niebieskiego szlaku turystycznego – Drogi 

Jubileuszowej na zboczu Śnieżki w rejonie Karpacza wraz z wykonaniem 

przepustów i studzienek ściekowych oraz odbudowy i naprawy murów oporowych. 

W wyniku realizacji zadania szlak turystyczny został zabezpieczony przed 

intensywnymi procesami erozyjnymi powodowanymi przez wodę jak i ogromnym 

ruchem turystycznym powodującym jego rozdeptywanie.  

 Rewaloryzacja Przyklasztornego Założenia Parkowego przy Domu Zakonnym 

Księży Salwatorianów w Bagnie – etap II. Zadanie polegało na rewaloryzacji szaty 

roślinnej, co pozwoliło na odtworzenie historycznej kompozycji parku oraz 

wprowadziło nowe, cenne gatunki drzew i krzewów ozdobnych wzbogacających 

szatę roślinną założenia parkowego, które wpisane jest do rejestru zabytków. Łącznie 

nasadzono 67.586 sztuk różnego rodzaju roślin, w tym 243 sztuki drzew liściastych 

Dofinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu do realizowanych w 2010 r. 
zadań z zakresu leśnictwo, ochrona przyrody i krajobrazu
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i iglastych, 52.343 sztuk krzewów liściastych, iglastych, bylin oraz 15.000 roślin 

runa parkowego.      

 Utrzymanie ekosystemu na obszarze gospodarowania PZB „Stawy Milickie” 

w Rudzie Sułowskiej, polegające na wykonaniu szeregu prac w rezerwacie Stawy 

Milickie i jego otulinie, które poprawiają warunki bytowania ptaków chronionych na 

tym obszarze. Stawy Milickie są jednym z największych w Środkowej Europie 

kompleksów stawowych o powierzchni około 6400 ha, z czego ponad 65% objęte 

jest ochroną rezerwatową. Około 97,5% powierzchni PZB „Stawy Milickie” znajduje 

się w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Baryczy” sieci Natura 

2000. W roku 1995 tereny te zostały włączone do spisu obszarów chronionych 

Konwencji RAMSAR i jako jedyne w Polsce zostały przyjęte do Światowego 

Programu Ochrony Jezior „Living Lakes”. Wszystkie wymienione powyżej 

programy mają na celu przede wszystkim ochronę miejsc bytowania ptaków wodno-

błotnych, grupy zwierząt najbardziej zagrożonych współczesnymi zmianami 

antropogenicznymi.  

 Elektroniczne bazy danych o czynnikach przyrodniczych i numeryczny model terenu 

jako podstawa kształtowania granicy rolno-leśnej w powiatach: oleśnickim 

i średzkim – opracowania zrealizowane przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 

w Falentach. Zadania polegały na weryfikacji przestrzeni użytków rolnych pod 

kątem przydatności do produkcji rolniczej według kryteriów spełniających wymogi 

polityki rolnej Państwa i Unii Europejskiej oraz zwiększenia lesistości kraju. 

Odbiorcami projektu są powiatowe i gminne samorządy, władze administracyjne 

oraz rolnicy z gmin objętych projektem. Odbiorcy ci będą beneficjentami projektu 

wykorzystującymi jego wyniki do zastosowania w terenie. Przydatność wyników 

projektu dla władz samorządowych i administracyjnych zwiększa uwzględnienie 

w nim wymagań zawartych w najnowszych ustawach dotyczących 

zagospodarowania przestrzennego, zalesiania gruntów leśnych, opracowań 

ekofizjograficznych i inwentaryzacji przyrodniczej terenu, a także programów 

rolnośrodowiskowych i obszarów Natura 2000. Efekt zadania w postaci map 

cyfrowych, cyfrowych baz danych o czynnikach przyrodniczych, topograficznych, 

wodnych oraz opisowej syntezy będzie stanowił dla jednostek administracyjnych 

proste i dokładne narzędzie do lokalizacji w terenie powierzchni przeznaczonych do 

zmiany użytkowania oraz wyznaczania przebiegu granicy między użytkami rolnymi, 
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a lasem, co posłuży racjonalizacji użytkowania ziemi i produkcji rolniczej, poprawie 

stosunków wodnych, ochronie gleb przed erozją, poprawie lokalnego klimatu oraz 

estetyce krajobrazu.  

 Oszacowanie populacji raka błotnego Astacus leptodactylus w Zbiorniku Mściwojów 

oraz sporządzenie instrukcji pozyskania tego gatunku do zaraczania innych wód na 

terenie woj. Dolnośląskiego realizowane przez Polski Związek Wędkarski 

w Legnicy. 

 Wykonanie leczenia i pielęgnacji pomników przyrody oraz cennego starodrzewu 

realizowane przez Gminę Legnica. 

 Konserwacja i pielęgnacja cennego starodrzewia na terenach będących własnością 

Parafii Wniebowzięcia NMP w Słupie realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką 

p.w. Wniebowzięcia NMP w Słupie. 

 Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa przez: 

- Powiat Lubański na powierzchni 161,14 ha położonych na terenie gmin: 

Lubań, Leśna, Olszyna, Siekierczyn, Platerówka i Świeradów Zdrój, 

- Powiat Jeleniogórski.Wykonanie na powierzchni 145,53 ha.  

 

Ponadto ze środków Funduszu realizowano zadania, które będą kontynuowane 

w latach następnych: 

 Wykonanie projektów planów ochrony dla: Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, 

Rudawskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Chełmy”, Parku 

Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”, Parku Krajobrazowego Gór Sowich, 

realizowane przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu – 

jednostkę Województwa Dolnośląskiego.  

 Ochrona cietrzewia T.tetrix w Sudetach Zachodnich i Borach Dolnośląskich 

realizowana przez 7 nadleśnictw skoordynowanych przez Regionalną Dyrekcję 

Lasów Państwowych we Wrocławiu. 
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4.3. Edukacja ekologiczna 
 

Fundusz rozpatrzył w 2010 r. 151 wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu 

edukacji ekologicznej, z których 101 zostało pozytywnie rozpatrzonych przez 

Zarząd i Radę Nadzorczą, 10 zostało rozpatrzonych odmownie ze względu na 

niewielki efekt edukacyjny planowany do uzyskania w wyniku ich realizacji,  

4 nie spełniały  „Kryteriów ...” i „Zasad ...” Funduszu, 15 zostało wycofanych przez 

wnioskodawców, a  21 pozostało do rozstrzygnięcia na 2011 r.  

 
W ciągu roku w trakcie realizacji znajdowało się 129 zadań. Fundusz 

wydatkował w 2010 r. środki na dofinansowanie 117 zadań. 

 
Na dofinansowanie realizacji zadań z dziedziny edukacji ekologicznej Fundusz 

wydatkował 3.191,6 tys. zł, tj. 2,2% wydatków statutowych, z czego 2.717,1 tys. zł,  tj.  

85,1% stanowiły dotacje,  a 474,5 tys. zł,  tj. 14,9% pożyczki.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na realizację 29 zadań kontynuowanych Fundusz  posiada zobowiązania na 

lata następne wynikające z zawartych umów na kwotę 1.024,1 tys. zł, w tym 893,3 tys. zł 

15,2%

14,8%

15,3%

1,4%

8,8%

3,0%

41,5%

Gminy, związki gmin 
i jednostki podległe 
- 15,2%

Spółki Prawa Handlowego
użyteczności publicznej
 - 3,0%

Powiaty i jednostki podległe 
- 1,4%

Województwo dolnośląskie 
i jednostki  podległe 
- 14,8%

Administracja rządowa 
i jednostki podległe 
- 15,3%

Podmioty gospodarcze 
- 8,8%

Pozostali inwestorzy 
- 41,5%

Dofinansowanie przez  WFOŚiGW we Wrocławiu  w 2010 r. 
zadań z zakresu edukacji ekologicznej - według beneficjentów
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w formie dotacji oraz 130,8 tys. zł w formie pożyczki (1,2% wszystkich zobowiązań).  

 

Działalność z zakresu edukacji ekologicznej charakteryzowała się dużą 

różnorodnością zarówno ze względu na formę jak i tematykę. Wśród wnioskodawców 

realizujących różne przedsięwzięcia w omawianej dziedzinie przeważają stowarzyszenia, 

fundacje, jednostki samorządowe, jednostki podległe wojewodzie oraz szkoły wyższe. 

 

W 2010 r. Fundusz po raz pierwszy ogłosił konkurs wyboru wniosków na 

dofinansowanie zadań pn. „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego 

Śląska poprzez media informacyjne”. Konkurs rozstrzygany był w następujących 

kategoriach: 

 
 

Liczba wniosków 
Kategoria Działanie 

zgłoszonych przyjętych do 
dofinansowania 

Przyznane 
dofinansowanie 

w zł 

I Internet 2 2     4.000 
II - III Telewizja 3 3 212.000 
II-III Radio 1 1   16.000 

IV Prasa ogólnoinformacyjna 3 2 
IV Prasa ekologiczna 1 1   67.650 

Ogółem 10 9 299.650 

 

 

Do najważniejszych zadań w dziedzinie edukacji ekologicznej i popularyzacji 

problemów ochrony środowiska, finansowanych przez Fundusz w 2010 r. należą: 

 

Rozwój bazy w ośrodkach edukacyjnych spełniających kryteria jakości i zasięgu dla 

Dolnego Śląska 

  Edukacja leśna społeczeństwa – dzieci i młodzieży szkolnej o ochronie ekosystemów 

leśnych (2.173 osoby) realizowana przez Nadleśnictwo Lądek Zdrój 

zs. w Strachocinie. 

 Wspieranie edukacji przyrodniczej w Nadleśnictwie Złotoryja poprzez tworzenie 

i wyposażanie obiektów terenowej infrastruktury edukacyjnej realizowane przez 

Nadleśnictwo Złotoryja. 
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 Rozwój bazy służącej działalności edukacyjnej - wyposażenie sali edukacyjnej 

Nadleśnictwa Ruszów realizowane przez Nadleśnictwo Ruszów. 

 

W 2010 roku  ponadto realizowane były zadania, których termin zakończenia 

przewidziany jest w roku następnym: 

 Adaptacja terenu wokół siedziby DZPK Oddział Jelenia Góra na cele prowadzonej 

edukacji ekologicznej. 

 

Infrastruktura edukacji ekologicznej, w tym ścieżki przyrodnicze 

 „Pierwsza Podziemna Ścieżka Edukacji Ekologicznej o Nietoperzach w Starej 

Kopalni Uranu w Kletnie” (20.000 osób; przewodnik do ścieżki – 1.000 szt., 

widokówki – 10.000 szt.) realizowane przez Podziemną Trasę Turystyczno – 

Edukacyjną w Starej Kopalni Uranu w Kletnie Sp. z o.o. zs. w Lubinie.  

 „Jestem częścią przyrody – utworzenie ścieżki ekologicznej w ogrodzie Przedszkola 

Publicznego Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie” (680 osób) realizowane 

przez Gminę Bielawa. 

W roku 2011 kontynuowane będą zadania: 

 Utworzenie na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego ścieżki przyrodniczo – 

dydaktycznej „Jeziorko Daisy” (długość ścieżki: 5,5 km, czas przejścia: około             

3 godz.) realizowane przez Województwo Dolnośląskie (Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych we Wrocławiu). 

 „Przyroda podziemi – biogeologiczna ścieżka edukacji ekologicznej” (20.000 osób; 

przewodnik po ścieżce – 1.000 szt., widokówki – 2.000 szt.) realizowane przez  

Podziemną Trasę Turystyczno – Edukacyjną w Starej Kopalni Uranu w Kletnie        

Sp. z o.o. zs. w Lubinie. 

 

Programy edukacji ekologicznej 

 Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze zakończył program pt. „Przyroda 

i Człowiek 50 lat Karkonoskiego Parku Narodowego wraz z rozwojem systemu 

edukacji ekologicznej” w ramach którego w latach 2008 – 2010: 

 wykonano wystawę czasową pt. „50 lat Karkonoskiego Parku Narodowego”, 

 zorganizowano dwie konferencje pt. „Przyrodnicze dziedzictwo Karkonoszy – 
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50 lat KPN” oraz „Geoekologiczne Problemy Karkonoszy”, których efektem 

było wydanie materiałów pokonferencyjnych o tych samych tytułach 

w nakładach 1000 egz. i 400 egz., 

 wydano przewodnik pt. „Karkonoski Park Narodowy” w nakładzie 2000 

egz., 5 broszur pt. „Rośliny KPN”, „Fauna KPN”, „Przewodnik geoturystyczny 

po KPN”, Natura 200 w KPN”, „Zastosowanie GIS w zarządzaniu KPN” 

w łącznym nakładzie 23000 egz., Mapę przyrodniczo – edukacyjną 

w nakładzie 5000 egz., 4 foldery pt. „Muzeum Przyrodnicze KPN”, „Co to jest 

Park Narodowy?”, „Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej” i „Mapka 

KPN” w łącznym nakładzie 60000 egz.,  

 przeprowadzono 2 konkursy ekologiczne: literacki pt. „O czym szumią 

karkonoskie lasy?”, fotograficzny „Skarby Karkonoszy w czterech porach 

roku”, 

 zorganizowano 3 festyny ekologiczne w czasie których dodatkowo 

przeprowadzono konkursy plastyczne pt. „Karkonoskie inspiracje”. 

 Program edukacyjny pn. „Lubańska Wiosna Ekologiczna’2010” zrealizowany przez 

Miasto Lubań obejmował: konkursy ekologiczne pt.: „Las Zrównoważony”,  

„W krainie łużyckich osobliwości”, „Rady na odpady”, „Nie byle jaka budka dla 

ptaka i całkiem świeża dla nietoperza”, „Estetycznie i ekologicznie”, konkurs wiedzy 

o bioregionie pt. „Dolina rzeki Kwisy”, Powiatową Sesję Młodych Ekologów, 

wystawę pt. „Siedem skarbów przyrody Ziemi Lubańskiej”, akcję zadrzewiania 

miasta, Europejski Tydzień Zrównoważony i Europejski Dzień bez samochodu – 

heppening, w których łącznie wzięło udział 9654 uczniów, nauczycieli oraz 

mieszkańców miasta i gminy Lubania. 

 Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze realizowało całoroczny program edukacji 

ekologicznej pn. „Muzeum nauczycielem w podnoszeniu świadomości ekologicznej 

i w kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa’, w ramach którego m.in. 

przeprowadziło cykl 37 prelekcji o tematyce przyrodniczej oraz zorganizowało 

wystawy czasowe pn. „Papua Nowa Gwinea”, „Yellowstone”, „Przyroda Kresów”, 

„Prześwity przyrody”, „Piękno bezkresne”, „Fotografia dzikiej przyrody, 

„Karkonoską wystawę i giełdę minerałów, skał i skamieniałości”, „Cieplicką giełdę 

staroci przyrodniczo – uzdrowiskowych”, Wystawę świeżych grzybów”, które 

łącznie odwiedziło ponad 43 tys. osób. Ponadto Muzeum Przyrodnicze wzbogaciło 
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księgozbiór biblioteki naukowej o nowe pozycje wydawnictw fachowych 

i popularnych, prowadziło preparację i konserwację okazów ptasich i ssaków, 

wykonało 1 ul figuralny do „Pasieki Karkonoskiej” oraz wydało kalendarz „Fauna 

Karkonoszy’2011” w nakładzie 500 egz. 

 Program edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie Bolesławiec w aspekcie 

obszarów Natura 2000 zrealizowany przez Nadleśnictwo Bolesławiec w ramach 

którego przeprowadzono cykl terenowych warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli 

i uczniów, konkurs ekologiczne dla dzieci, wydano folder pt. „Nadleśnictwo 

Bolesławiec. Obszary Natura 2000” w nakładzie 3000 egz. i Poradnik dla nauczycieli 

pt. „Leśna edukacja” w nakładzie 100 egz. oraz wykonano ścieżkę edukacyjno – 

przyrodniczą na terenie szkółki leśnej w Osieczowie poprzez wykonanie i montaż 

15 tablic edukacyjnych. 

 Program edukacyjny KPN – Centrum Bioróżnorodności zrealizowany przez 

Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze obejmował m.in. dodruk 5 broszur 

edukacyjnych w łącznym nakładzie 15 000 egz. pt.: „Ptasie wrota”, „Torfowiska 

Karkonoszy”, „Natura 2000 w KPN”, „Zwierzęta w KPN” i „Rośliny w KPN”. 

 Program edukacyjny „Ekologia w Bibliotece Publicznej - kontynuacja” zrealizowany 

przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnicę 

Karkonoską w Jeleniej Górze. 

 Powiat Kamiennogórski zorganizował program edukacyjny „Jedziemy na Bukówkę” 

połączony z akcją sprzątania brzegów zbiornika wodnego Bukówka, w którym 

wzięło udział ok. 1400 osób.  

 Projekt edukacji ekologicznej pn. „NATURA 2000 – POZNAJĘ, ROZUMIEM, 

DZIAŁAM” (15.170 osób) przez Powiat Świdnicki.                 

 Edukacja ekologiczna – Mali przyjaciele przyrody – program dla dzieci w wieku 

przedszkolnym (700 osób) realizowany przez Przedszkole Niepubliczne 

„PROMYK” Anna Kryśpiak w Świdnicy. 

 Programy o charakterze ekologicznym realizowane przez Gminę Strzegom: 

 „Wokół nas jest piękny las” (1.000 osób), 

 „Chcę oddychać świeżym powietrzem” (1.000 osób),  

 "Chociaż mało mamy lat, dbamy o czysty świat” (1.000 osób),  

 „Żyj z przyrodą w zgodzie” (128 osób),  
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 „W obronie Ziemi” (400 osób),  

 „Las to nie tylko drzewa” (800 osób), 

 "Woda korzeniem Życia” (4.500 osób) – program dofinansowany w ramach 

umowy podpisanej w roku 2009 

 „Ekologiczne pogotowie wyjdzie Ci na zdrowie” (1.000 osób) - program  

dofinansowany w ramach umowy podpisanej w roku 2009, 

 „Zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach, czyste powietrze, zimą śnieg”              

(2.000 osób), którego termin rozliczenia końcowego przypada na miesiąc 

styczeń  2011 roku. 

 W miesiącu styczniu 2010 roku przedłożone zostało rozliczenie zadania 

zakończonego  rzeczowo  w roku 2009 pn.: „Ziemia – maszyna bez części 

zamiennych” (2.000 osób), realizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę 

Publiczną „Bibliotekę pod Atlantami” w Wałbrzychu. 

 Projekt „V Euroregionalne Spotkania Ekologiczne” realizowany przez Dolnośląski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu obejmował między innymi 

organizację: 

- Kiermaszu Ekologicznego – jednodniowych targów przeprowadzonych w dniu 

11 września 2010 r na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, gdzie 

prezentowane było rolnictwo ekologiczne, zdrowa żywność, urządzenia 

i sprzęt proekologiczny, stoiska zielarsko – medyczne i gospodarstwa 

agroturystyczne, 

- Cyklu siedmiu jednodniowych szkoleń pn. „Ekologia w teorii i praktyce” dla 

rolników i doradców rolnych z 6 powiatów: Bolesławiec, Jelenia Góra, 

Kamienna Góra, Lubań, Lwówek Śl., Zgorzelec, które przeprowadzono we 

wzorcowym agroturystycznym gospodarstwie w Jeżowie Sudeckim, 

- 5 powiatowych Jarmarków Ekologicznych promujących rolnictwo ekologiczne 

w: Starej Kamienicy - powiat jeleniogórski, Warcie Bolesławieckiej – powiat 

bolesławiecki, Chełmsku Śl. – powiat kamiennogórski, Świeradowie powiat - 

lubański i zgorzelecki oraz w Mirsku – powiat lwówecki, 

- III Forum Rolnictwa Ekologicznego na Dolnym Śląsku przeprowadzone w dniu 

03 grudnia 2010 r. w Miłkowie, w którym wzięło udział 58 uczestników, 

Zadanie zostało zrealizowane do końca grudnia 2010 r. natomiast środki Funduszu zostaną 

przekazane w styczniu 2011r. 
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 Program edukacji ekologicznej "DARY MATKI NATURY" realizowany przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotoryi. 

 „Lekcje w przyrodzie na wzgórzach dalkowskich” realizowane przez  Fundację 

"Porozumienie Wzgórz Dalkowskich". 

 Kontynuacja programu z zakresu edukacji leśnej Cztery pory roku w lesie i  w pracy 

leśnika w roku szkolnym 2009-2010 dla szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych powiatu złotoryjskiego realizowanego przez Nadleśnictwo 

Złotoryja. 

 Kontynuacja programu z zakresu edukacji ornitologicznej "Ptasi karmnik czyli 

poznajemy i pomagamy w zimie ptakom w szkole” realizowanego przez 

Nadleśnictwo Złotoryja. 

 Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza prowadzona przez Dolnośląski 

Zespół Parków Krajobrazowych, jednostkę Województwa Dolnośląskiego. 

Różnorodność zajęć edukacyjnych prowadzonych w CEEiK „Salamandra” 

w Myśliborzu (terenowych, laboratoryjnych, seminaryjnych, plenerów artystycznych 

i zajęć w pracowni komputerowej oraz innych) stworzyła możliwość poznania 

środowiska przyrodniczego dla dzieci z przedszkoli, młodzieży ze szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz innych grup zorganizowanych. 

W roku 2010 udział w zajęciach wzięło ponad 16.000 osób.   

 Program edukacji ekologicznej prowadzony przez Gminny Zespół Kultury 

i Bibliotek w Krośnicach w Centrum Edukacji Ekologicznej, w którym udział wzięło 

ponad 500 osób. Program realizowany był w okresie czerwiec – październik 2010 r. 

w formie 3 dniowych zorganizowanych pobytów grup dzieci i młodzieży ze szkół 

dolnośląskich, w czasie których odbywało się po 18 godzin zajęć. Były to zajęcia 

terenowe na ścieżkach przyrodniczych Doliny Baryczy oraz ekologiczne zajęcia 

stacjonarne o różnorodnej tematyce.    

 Program edukacji ekologicznej realizowany prze Gminę Miękinia pn. „Ochrona 

środowiska zaczyna się od edukacji dzieci i młodzieży” - zrealizowany w okresie  

od 01.09.2009 r. – 31.05.2010 r., którego efektem ekologicznym było uświadomienie 

jego uczestnikom źródeł zanieczyszczeń środowiska oraz zagrożeń wynikających  

z nadmiaru śmieci, zmianie postaw społecznych w zakresie pozbywania się śmieci 

oraz wzrost świadomości na temat opakowań przyjaznych środowisku. 
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Uczestniczyły w nim wszystkie placówki edukacyjne z terenu Gminy Miękinia, tj. 

Zespół Szkół w Miękini wraz z Przedszkolem Publicznym w Miękini, Zespół Szkół 

w Lutyni, Szkoła Podstawowa w Mrozowie oraz Szkoła Podstawowa 

w Pisarzowicach (ok. 3 000 osób). W ramach niniejszego projektu przeprowadzone 

zostały 2  warsztaty ekologiczne, 5 konkursów wiedzy ekologicznej, zorganizowano 

2 akcje, tj. zbiórka makulatury (uczniowie wszystkich placówek uczestniczących 

w projekcie zebrali łącznie 6 840 kg makulatury) oraz akcję sadzenia lasu , gdzie na 

obszarze 1,7 ha uczniowie posadzili sosny. W ramach zrealizowanego efektu 

rzeczowego  WFOŚiGW we Wrocławiu wyposażył funkcjonujące w w/w 

placówkach Koła Edukacji Ekologicznej w pomoce dydaktyczne, które przyczyniły 

się do poszerzenia i propagowania wiedzy ekologicznej wśród uczniów. 
 Realizacja przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski projektu edukacyjnego 

50/50 – Bezinwestycyjne oszczędzanie energii w szkołach wrocławskich i Doliny 

Baryczy”. Podstawowym celem projektu było zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej i cieplnej oraz wody w praktycznych działaniach uczniów. Do projektu 

przystąpiło 57 placówek edukacyjnych z terenu Wrocławia i Doliny Baryczy w tym  

22 przedszkola, 16 szkół podstawowych, 12 gimnazjów, 7 szkół ponadgimnazjal- 

nych. Przeprowadzono 32 seminaria i wygłoszono 21 wykładów, przeprowadzono 

16 pokazów doświadczeń, sesję naukową, 7 warsztatów proekologicznych na 

różnych poziomach kształcenia oraz zorganizowano 6 wycieczek dydaktycznych. 

Łącznie udział w projekcie wzięło  500 osób.  

 

W roku 2011 kontynuowane będą zadania: 

 „W ZGODZIE Z NATURĄ” – Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży powiatu 

kłodzkiego (10.000 osób) realizowane przez Stowarzyszenie Aktywizacji                           

i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim. 

 Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze realizuje program edukacji ekologicznej 

pn. „XI Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie Jelenia Góra‘2010 w ramach którego 

w 2010 r. między innymi wydano publikację pt. „XI Międzynarodowe Warsztaty  

Pszczelarskie– program edukacji ekologicznej Człowiek – Ekologia - Środowisko” 

w nakładzie 1000 egz. 

 Regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Gorlitz i Zgorzelec realizowana 

przez Fundację Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu w ramach Programu 
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Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. Planowany termin 

zakończenia zadania 31.12.2012 r. 

 Edukacja mieszkańców miasta Bolesławiec w zakresie gospodarki odpadami realizowana 

przez Gminę Miejską Bolesławiec. 

 
Akcje i kampanie edukacyjne 

 „Kampania edukacyjno - informacyjna „Nowoczesny system gospodarowania 

odpadami dla lepszego i czystszego jutra – edycja 2010” (98.200 osób) realizowana 

przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD 7”. Kampania skierowana 

była do ogółem około 10.000 dzieci i młodzieży, skupionych w 53 placówkach 

oświatowych (22 przedszkola, 20 szkół podstawowych, 11 szkół gimnazjalnych) 

oraz do pozostałych mieszkańców. Kampania miała na celu podniesienie poziomu 

świadomości ekologicznej mieszkańców, promowanie zasad i utrwalanie nawyku 

właściwego postępowania z odpadami komunalnymi oraz informowanie o nowych 

elementach w systemie gospodarki odpadami. Kampania oddziaływała poprzez: 

materiały skierowane do mieszkańców, działania w szkołach, działania 

środowiskowe, stronę internetową i audycje telewizyjne. W działaniach 

środowiskowych wzięło bezpośredni udział 312 uczniów, w konkursie wiedzy 

ekologicznej - 30 uczniów z 15 szkół podstawowych. Na konkurs plastyczny 

wpłynęło 89 prac. Ponadto w ramach kampanii zakupiono i przekazano 

mieszkańcom 781 szt. drewnianych kompostowników do przydomowego 

kompostowania odpadów. Kompostowniki otrzymali mieszkańcy na podstawie 

podpisanej ze Związkiem  umowy przekazania i po złożeniu oświadczenia, iż będą 

one przez nich użytkowane przez co najmniej 3 lata, a produkt powstały w wyniku 

kompostowania będzie wykorzystywany do nawożenia gleby i nie trafi do 

pojemników do zbierania odpadów oraz nie będzie składowany na składowisku 

odpadów. Przekazane mieszkańcom kompostowniki pozwolą ograniczyć 

składowanie odpadów biodegradowalnych o około 178,4 Mg/rok. 

 Zbieranie śmieci i konkurs ekologiczny pn. „Święto Ziemi - na brzegu jeziora” 

(1.917 osób) realizowane przez Gminę Walim. Zadanie realizowane było                         

w Zagórzu Śląskim przy Jeziorze Bystrzyckim (sprzątanie brzegów jeziora, konkurs 

wiedzy ekologicznej, konkurs plastyczny „Przyjaźni środowisku”, wystawa prac 

konkursowych). Ogólna ilość zebranych odpadów to 290 worków po 120 litrów; 
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 W okresie sprawozdawczym kontynuowana była realizacja przedsięwzięcia                     

w ramach umowy podpisanej w roku 2009: 

 „Kto segreguje ten Ziemię ratuje” – akcja selektywnej zbiórki odpadów (1.098 osób) 

realizowane przez Gminę Miejską Kudowa Zdrój. W ramach akcji zebrano: 

35.345,5 kg makulatury, 2.957,5 kg PET, 321,5 kg aluminium, 1.193 kg 

plastikowych nakrętek. 

 Realizacja przez Fundację EkoRozowju projektu „Ziarno prawdy czyli rzecz 

o świadomej konsumpcji”, w ramach którego zrealizowano: Konsumencką grę 

miejską, Festiwal Filmowy oraz wydano Spacerownik po świadomej konsumpcji 

w nakładzie 3.000 egz.  

 

Warsztaty/szkolenia 

 Wyjazdowe jednodniowe warsztaty szkoleniowe organizowane w roku 2010 przez 

Ligę Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu, w których wzięło udział ponad 9.000 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

 

Media informacyjne 

W roku 2010 realizowane były i zakończone zostały rzeczowo zadania wyłonione                      

w trybie konkursu wyboru wniosków pn.: „Rozwój świadomości ekologicznej 

mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne”. 

 „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media 

informacyjne” Agencja Reklamy i Promocji „DAMI” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze 

wyprodukowała i wyemitowała 10 odcinków programów o tematyce ekologicznej 

w telewizjach regionalnych pt.: „Park Krajobrazowy Chełmy”, „Park Krajobrazowy 

Doliny Bobru”, „Sprzątanie świata”, „Jak ustrzec się przed nadmiernym zużyciem 

energii?”, „Biopaliwa”, „Energia wodna”, „Gospodarka wodna”, „Ochrona 

przeciwpożarowa lasów”, „Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych”, 

„Zanieczyszczenia atmosferyczne”. 

 Wydawanie dodatku proekologicznego pn. „Oficynka pod różą kłodzką”                                

w miesięczniku „Ziemia Kłodzka” (nakład – 2.000 egzemplarzy, dystrybucja 

nieodpłatna) realizowane przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi 

Kłodzkiej zs. w Kłodzku. Dofinansowanych zostało ogółem 18 stron A4 (6 edycji po 
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3 strony) artykułów ekologicznych. 

 „ZIELONE STRONY NWW – Cykl artykułów podnoszących świadomość 

ekologiczną mieszkańców powiatu wałbrzyskiego” (nakład 5.052 egzemplarzy, 

dystrybucja odpłatna i nieodpłatna) realizowane przez ERRATĘ Spółkę                         

z ograniczoną odpowiedzialnością zs. w Wałbrzychu. Dofinansowanych zostało 

ogółem 30 stron A3 (10 edycji po 3 strony). Artykuły ekologiczne zamieszczane 

były również na stronie internetowej www.nww.pl . 

 Produkcja i emisja przez Telewizję Polską S.A. Oddział Terenowy we Wrocławiu             

10 audycji telewizyjnych 14-minutowych programu „EKOREGION – edukacja 

ekologiczna poprzez cykliczny program telewizyjny”. 

 Produkcja i emisja przez Telewizję Dolnośląską sp. z o.o 10 audycji telewizyjnych 

12,5 minutowych programu „ EkoDekalog Telewizyjny Magazyn Proekologiczny”. 

 Produkcja i emisja przez Polskie Radio – Regionalną Rozgłośnię we Wrocławiu               

10 audycji radiowych 10 minutowych  programu Eko Magazyn. 

 Wydanie przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski w 6 numerach 

dwumiesięcznika  „Zielona Planeta” łącznie 57 stron artykułów  o tematyce 

ekologicznej. 

 Serwis internetowy: Twoje Ekologiczne Biuro realizowany przez PHU Czysta 

Energia Stanisław Kondratiuk. 

 Serwis internetowy: Twój Ekologiczny Dom realizowany przez PHU Czysta Energia 

Stanisław Kondratiuk. 

 

Wystawy/konkursy 

 Gminny Konkurs Ekologiczny „AKCJA SEGREGACJA” (700 osób) realizowany 

przez Gminę Miejską Duszniki Zdrój; Placówki oświatowe z terenu gminy zebrały 

ogółem 39.567,70 kg makulatury i 5.803,20 kg nakrętek plastikowych. 

 Organizacja VIII edycji trzech szkolnych konkursów ekologicznych dotyczących 

selektywnej zbiórki odpadów (5.110 osób); Placówki oświatowe z terenu miasta                  

i gminy Nowa Ruda oraz – z terenu gminy Radków zebrały ogółem 2.950,37 kg 

puszek, 5.351,69 kg nakrętek i 1.178,60 kg baterii. 

 Konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży pt. „Ochrona przyrody w Polsce”, „Czyste 

Góry”, „Bądźmy przyjaciółmi przyrody” oraz „Przegląd Piosenki Ekologicznej 

i Turystycznej” przeprowadzone przez Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze, 
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w których wzięło udział 3674 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych regionu 

jeleniogórskiego. 

 Cykliczne konkursy plastyczno – literackie pn. „Środowisko naturalne, w którym pragnę 

żyć” i „Co mnie zachwyca, a co bulwersuje w przyrodzie”, Konkurs fotograficzny pt. 

„Przyroda Karkonoszy, Konkurs dla placówek oświatowych pn. „Zbieramy zużyte baterie” 

oraz Konkurs piosenki turystycznej i ekologicznej zorganizowane przez Związek Gmin 

Karkonoskich, w których wzięło udział łącznie ok. 7500 dzieci z 45 placówek oświatowych 

(14 przedszkoli, 21 szkół podstawowych, 6 gimnazjów i 4 ponadgimnazjalnych) z terenu 

gmin związkowych tj. Karpacza, Kowar, Mysłakowic, Piechowic, Podgórzyna, Szklarskiej 

Poręby oraz zaproszonych gościnnie gmin: Jeżów Sudecki i Janowice Wielkie oraz miasta 

Jeleniej Góry. 

 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze zorganizowało II/IV 

Dolnośląski Konkurs Bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”, 

którym objętych łącznie zostało ponad 45 tys. dzieci z 262 placówek oświatowych 

(przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów) z terenu całego województwa 

dolnośląskiego. 

 XV Gminny Ekologiczny Turniej Szkół i Przedszkoli o Puchar Wójta Gminy Osiecznica 

przeprowadzony przez Gminę Osiecznica w którym uczestniczyło 617 dzieci z 5 szkół 

podstawowych i 2 przedszkoli z terenu gminy Osiecznica. 

 Konkurs fotograficzny "Oblicza Złotoryjskiej Krainy" realizowany przez 

Nadleśnictwo Złotoryja. 

 Konkurs plastyczny "Wizje lasu" realizowany przez Nadleśnictwo Złotoryja. 

 XXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej zorganizowana przez Ligę Ochrony Przyrody 

Okręg we Wrocławiu. W trzech etapach wzięło udział 3.316 uczestników ze 121 

szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska. 

 Konkursy zorganizowane przez Ligę Ochrony Przyrody, Okręg we Wrocławiu dla 

różnych poziomów szkół :  

 plastyczny „Ryby polskich rzek i jezior” – udział wzięło 41 przedszkoli, 

nadesłano 423 prace, 

 konkurs „Najlepiej pracujące szkolne koło LOP”, udział wzięło 11 szkół,  

 plastyczny „Polskie ptaki drapieżne”, udział wzięło 30 szkół, nadesłano 

432 prace, 

 fotograficzny „Owady Polski” – udział wzięło 21 placówek, nadesłano 

501 prac,  
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 konkurs „Mój las” – udział wzięło 39 placówek - nadesłano 147 prac, 

 konkurs badawczy „Zwierzęta pracujące” – udział wzięły 23 szkoły, nadesłano 

73 prace,  
 konkurs „Jak dbać o to aby rzeki były czyste?” – udział wzięły 3 prace, 
 konkurs plastyczny „Drzewa wokół nas” – udział wzięło 30 przedszkoli, 

nadesłano 206 prac. 
 Fundacja Dzika Polska zorganizowała w okresie od 5 sierpnia do 4 września 2010 r. 

na Rynku Głównym we Wrocławiu wystawę pn. „ZWIERZPOSPOLITA POLSKA – 

edukacyjna plenerowa wystawa wielkoformatowych fotografii przyrodniczych” 

składającą się z ponad 60 fotografii prezentujących cenne przyrodniczo obszary sieci 

NATURA 2000 z terenu Dolnego Śląska. Liczba odwiedzających niniejszą wystawę 

wyniosła 450.000 osób.    

 XI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza 

Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro pt. „Rzeźbiarze powierzchni 

Ziemi” zorganizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział 

we Wrocławiu – udział wzięło 25 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 13 szkół 

ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego. 

 
Konferencje/seminaria 

 W 2010 r. zostały wydane materiały pokonferencyjne dotyczące problematyki edukacji dla 

zrównoważonego rozwoju w nakładzie 800 egz., które są efektem przeprowadzonej 

w 2009 r. VII Międzynarodowej Konferencji Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju przez 

Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki – Katedrę Zarządzania Jakością 

i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

we Wrocławiu - Organizacja konferencji  pt. "Dolny Śląsk: Powódź a środowisko – 

Dobre praktyki” – w konferencji wzięło udział 170 osób,  wydano materiały 

pokonferencyjne w nakładzie 700 egzemplarzy.  

 Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zorganizowało w dniach  

3 – 4 listopada 2010 r. konferencję pn. „IIIV Dni Oszczędzania Energii pt. „Energia 

w budownictwie” w której udział wzięło 400 osób, wydano materiały konferencyjne  

w nakładzie 400 egzemplarzy. 
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Wydawnictwa 

 Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze wydało w nakładzie. 1200 egz. wydawnictwo pt. 

„Przyroda Sudetów” tom 13. 

 „Klimat do działania” tematyczny numer czasopisma ekologicznego „Kropla” 

poświęcony tematyce COP15, zmianom klimatycznym i oszczędzaniu energii 

wydany przez Fundację Ekorozwoju w ilości 2 500 egzemplarzy. 

 Wydanie przez Dolnośląską Organizację Turystyczną folderu w formie mapy 

prezentującej wypoczynek ekologiczny na tle walorów przyrodniczych  

i krajobrazowych województwa dolnośląskiego w trzech wersjach językowych: 

polskiej, niemieckiej i angielskiej; w nakładzie 5 000 egzemplarzy. 

 Wydanie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

„Raportu o stanie środowiska województwa dolnośląskiego w 2009 r.” w wersji 

książkowej w nakładzie 1 200 egzemplarzy oraz w wersji na CD w nakładzie 500 

egzemplarzy. 
 Wydanie przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 4 numerów kwartalnika 

„Architektura krajobrazu” w nakładzie 516 egzemplarzy każdy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie przez WFOŚiGW we Wrocławiu w 2010 r. 
zadań z zakresu edukacji ekologicznej - według rodzaju efektów

7,4%

21,2%
2,6%

12,9%

6,6%

1,5%

4,3%

43,5%

Realizacja programów edukacyjnych 
- 43,5%

Rozwój bazy dydaktycznej -
doposażenie ośrodków edukacji
ekologicznej - 21,2%
Olimpiady, konkursy,festiwale,
festyny - 7,4%

Wspieranie wydawnictw i prasy
prowadzących edukację ekologiczną  -
12,9%
Prenumerata dla szkół - 2,6%

Akcje o charakterze edukacyjnym -
4,3%

Konferencje, seminaria - 6,6%

Inne zadania edukacyjne - 1,5%
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 Wydanie przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu monografii pt. „Ochrona 

przyrody w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy. Stan obecny – zagrożenia – 

perspektywy” w nakładzie 550 egz.  

 

Prenumerata czasopism 

 Prenumerata miesięcznika „Aura” w roku 2010 dla szkół oraz wybranych organizacji 

i instytucji na terenie województwa dolnośląskiego ilości 618 egzemplarzy 

miesięcznie, 

 Prenumerata miesięcznika „Ekonatura” dla szkół oraz instytucji na terenie Dolnego 

Śląska w ilości 1715 egzemplarzy miesięcznie w okresie styczeń – sierpień 2010 

oraz 1709 egzemplarzy miesięcznie w okresie wrzesień – grudzień 2010 r. 

 

4.4. Monitoring środowiska 
 

Z zakresu monitoringu środowiska Fundusz rozpatrzył w 2010 r. 5 wniosków, 

z których 3 zostały pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą, 1 został 

wycofany przez wnioskodawcę, a 1 rozpatrzony odmownie. 

 W ciągu roku w trakcie realizacji znajdowało się 6 zadań, Fundusz 

wydatkował środki na dofinansowanie 5 zadań. 

 

Na zadania z dziedziny monitoringu środowiska Fundusz wydatkował 

2.644,8 tys. zł, co stanowiło 1,8% całości wszystkich wydatków statutowych, 100,0% 

stanowiły dotacje.   

 
Na realizację 1 zadania kontynuowanego posiada zobowiązania na lata 

następne na kwotę 110,0 tys. zł w formie dotacji (0,1% wszystkich zobowiązań), 

wynikające z zawartych umów.  

 

W  2010 r. realizowano następujące badania monitoringowe: 

 Dofinansowano badania monitoringowe środowiska na terenie województwa 

dolnośląskiego prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu. W ramach badań wykonano 34.088 oznaczeń fizykochemicznych 
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powietrza, 17.423 oznaczeń fizykochemicznych wód powierzchniowych, 3.353 

oznaczeń fizykochemicznych wód podziemnych, 1.502 oznaczenia fizykochemiczne 

gleb oraz 750 pomiarów hałasu i 105 pomiarów promieniowania 

elektromagnetycznego. Ponadto w roku 2010 dofinansowano doposażenie WIOŚ 

w 2 samochody ciężarowo-osobowe niezbędne do prowadzenia badań 

monitoringowych oraz sprzęt laboratoryjny: 2 suszarki, łaźnię ultradźwiękową oraz 

wagę precyzyjną. 

 Dofinansowano kontynuowanie badań monitoringu chemizmu opadów 

atmosferycznych prowadzonych przez IMGW Państwowy Instytut Badawczy 

Oddział we Wrocławiu. Wyniki tych badań zostały przekazane do WIOŚ 

we Wrocławiu i znajdą się w przygotowywanym raporcie o stanie środowiska 

województwa dolnośląskiego. 

 Przy współfinansowaniu przez Fundusz IMGW PIB Oddział we Wrocławiu 

zakończył zadanie polegające na wykonaniu opracowania dotyczącego stosunków 

wodnych w obszarze oddziaływania kopalń odkrywkowych na przykładzie Nysy 

Kłodzkiej. Zadanie było kontynuacją zadania realizowanego w latach 2007-2009 

na tym samym obszarze. Przeprowadzony monitoring pozwoli kontrolować wielkość 

i zakres przepływów transgranicznych wód podziemnych w przygranicznym 

obszarze Nysy Łużyckiej, umożliwi racjonalne wykorzystanie zasobów oraz 

stworzy podstawy do działań mających na celu przywrócenie zrównoważonego, 

w dużym stopniu samoregulującego się bilansu wodnego. Kontynuacja monitoringu 

będzie podstawą do rekultywacji badanego obszaru oraz pozwoli 

na wybór odpowiednich przedsięwzięć mających na celu stabilizację stosunków 

wodnych i ochronę ekosystemu rzecznego. Wyniki monitoringu uzyskane przy 

realizacji zadania wykorzystywane będą przez część polską do dwustronnych 

uzgodnień w pracach Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych oraz Grupy 

Roboczej w zakresie hydrologii, hydrogeologii oraz osłony przeciwpowodziowej na 

wodach granicznych pomiędzy Republiką Czeską i Rzeczpospolitą Polską 

(grupa HyP).   
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4.5.  Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków  
 

Fundusz rozpatrzył w 2010 r. 18 wniosków z dziedziny zapobieganie 

i likwidacja poważnych awarii i ich skutków, z których 12 zostało pozytywnie 

rozpatrzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, 2 zostały wycofane przez wnioskodawców, 

3 zostały rozpatrzony odmownie, a 1 pozostał do rozstrzygnięcia na 2011 r. 

 
W ciągu roku w trakcie realizacji znajdowało się 11 zadań, Fundusz 

dofinansował realizację wszystkich zadań. 

Na zadania z zakresu zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich 

skutków Fundusz wydatkował 2.002,8 tys. zł, tj. 1,4% wydatków statutowych, w tym 

1.067,0 tys. zł w formie dotacji, tj. 53,3%  oraz 935,8 tys. zł w formie pożyczki, tj. 46,7%.  

 

Wojewódzki Fundusz zawarł w dniu 16.04.2010 r. porozumienia w sprawie 

dofinansowania zadań  związanych z likwidacją zagrożeń środowiska podczas zdarzeń 

nadzwyczajnych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu województwa 

dolnośląskiego na łączną kwotę 1.000,0 tys. zł. Środki Funduszu na ten cel zostały 

zwiększone aneksem nr 1/2010 z dnia 22.06.2010 r. do kwoty 1.500 tys. zł. 

Dofinansowanie Funduszu przyznano:  

 Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, 

zobowiązując się do przeznaczenia na objęty porozumieniem cel dotacji 

w wysokości 1.000,0 tys. zł,   

 Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Dolnośląskiego, zobowiązując się do 

przeznaczenia na objęty porozumieniem cel dotacji w wysokości 500,0  tys. zł.   

 
Ogółem w 2010 r. w ramach porozumień dofinansowano zakup 

10 samochodów pożarniczych z funkcją ograniczania zagrożeń ekologicznych, w tym dla:  

 Ochotniczych Straży Pożarnych w: Lutomi Dolnej (na wniosek Gminy Gmina 

Świdnica), Ciepłowodach, Lutyni (na wniosek Gminy Miękinia), Wiszni Małej (na 

wniosek Gminy Wisznia Mała), Wabienicach, Radomierzycach (na wniosek Gminy 

Zgorzelec) i Ruszowie (na wniosek Gminy Węgliniec) i Granowicach (na wniosek 

Gminy Wądroże Wielkie) . 
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 dla Państwowej Straży Pożarnej w: Kłodzku, Środzie Śląskiej... 

 

Ponadto w 2010 r., w ramach zadań z zakresu zapobiegania i likwidacji 

poważnych awarii i ich skutków, Fundusz dofinansował zakup 2 samochodów 

terenowych dla potrzeb Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

we Wrocławiu. 

 

4.7. Inne zadania 
 
Fundusz rozpatrzył w 2010 r. 46 wniosków dotyczących innych zadań ochrony 

środowiska, z których 35 zostało pozytywnie rozpatrzonych przez Zarząd i Radę 

Nadzorczą, 2 odmownie, między innymi ze względu na niewielki efekt ekologiczny 

planowany do uzyskania w wyniku ich realizacji, 1 nie spełniał obowiązujących 

w Funduszu „Kryteriów ...” i „Zasad”, a 5 zostało wycofanych przez wnioskodawców, 

a 3 pozostały do rozstrzygnięcia w 2011 r.   

  

W ciągu roku w trakcie realizacji znajdowały się 34 zadania, 29 zadań 

uzyskało dofinansowanie Funduszu. Dofinansowanie wyniosło łącznie 8.502,6 tys. zł, co 

stanowiło 5,8% wydatków statutowych, w tym w formie dotacji 2.496,8 tys. zł, tj. 29,4% 

oraz w formie pożyczki 6.005,8 tys. zł, tj. 70,6%. 

 

Na realizację 8 zadań kontynuowanych Fundusz posiada zobowiązania na lata 

następne wynikające z zawartych umów na kwotę 11.200,6 tys. zł (12,6% wszystkich 

zobowiązań), w tym w formie dotacji w kwocie 10.800,6 tys. zł oraz w formie pożyczki 

400,0 tys. zł.  

 

W ramach innych zadań Fundusz wspomógł zadania obejmujące: 

 
 Profilaktykę zdrowotną  

W 2010 r. profilaktyką zdrowotną objęto 4.987 dzieci zamieszkujących na terenach, 

na których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń środowiska. Prowadzona 

była w miastach: Wrocław, Legnica, Nowa Ruda i Jelenia Góra.  Organizatorami 

profilaktyki byli m.in.:  
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 Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono w Nowej Rudzie (22 dzieci), 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  o/Jelenia Góra (300 dzieci), 

 Klub Lotnika „Śmigiełko” w Jeleniej Górze (72 dzieci), 

 MKS „Karkonosze” w Jeleniej Górze (56 dzieci), 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dolnośląski (184 dzieci), 

 Caritas Diecezji Legnickiej (146 dzieci), 

 Fundacja Alert  (620 dzieci), 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy (740 dzieci), 

 Fundacja Hobbit (636 dzieci), 

 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska (669 dzieci). 

  
 

 Usuwanie skutków powodzi   

W 2010 r. usunięto szkody powodziowe w ramach: 

usuwania szkód powodziowych z 2009 r. - naprawa lokalnych 

przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Ciechanowice 

i Wieściszowice, realizowane przez gminę Marciszów, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu do realizowanych w 2010 r. 
innych zadań z zakresu ochrony środowiska

70,6%
7,8%

8,9%

12,7%

Modernizacja instalacji elektrolizy - 70,6%

Profilaktyka zdrowotna dzieci z terenów zagrożonych ekologicznie - 7,8%

Zadania Województwa Dolnośląskiego  - 12,7%

Usuwanie szkód powodziowych - 8,9%
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naprawy szkód wyrządzonych przez powódź w dniach 6-7.08.2010 r. na 

terenie Gminy Lwówek Śląski w infrastrukturze kanalizacyjne, realizowane 

przez Gminę Lwówek Śląski. 

 

W roku 2011 kontynuowane będą prace przy: 

 odbudowie uszkodzonej w trakcie powodzi w dniu 07.08.2010 r. oczyszczalni 

ścieków w Bogatyni przy ul. Turowskiej, realizowane przez Bogatyńskie 

Wodociągi i Oczyszczalnię Sp. z o.o. w Bogatyni, 

 odbudowie zniszczonej w trakcie powodzi w dniu 07.08.2010 r. sieci wodno 

kanalizacyjnych w Bogatyni, realizowane przez Bogatyńskie Wodociągi 

i Oczyszczalnię Sp. z o.o. w Bogatyni, 

 odbudowie zniszczonej powodzią w dniu 07.08.2010 r. sieci kanalizacji 

deszczowej w Bogatyni, realizowane przez Gminę Bogatynia, 

 wymianie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta 

Zawidów w ramach usuwania szkód po powodzi z sierpnia 2010 r., 

realizowana przez Gminę Zawidów, 

 usuwaniu skutków powodzi z sierpnia 2010 r. na obiektach wodno - 

kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji NYSA 

w Zgorzelcu 

 usuwaniu skutków powodzi z sierpnia 2010 r. na obiektach komunalnych 

miasta Zgorzelec, realizowana przez Gminę Miasto Zgorzelec, 

 utylizacji odpadów popowodziowych z zalanych terenów Gminy Bogatynia, 

realizowana przez Gminę Bogatynia. 

 
 Zadania Województwa Dolnośląskiego   

W ramach pozostałych zadań w roku 2010 Fundusz wsparł finansowo 

Województwo Dolnośląskie przy kontynuacji tworzenia baz danych podmiotów 

korzystających ze środowiska i obowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie 

z niego – system kontroli. Zadanie polega na zakupie licencji na korzystanie 

z systemów informatycznych („Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska” 

oraz moduł księgowy„Fundusz Pro”) na lata 2009-2011, usprawnieniu 

bazy sprzętowej systemu opłat za korzystanie ze środowiska oraz szkoleniach 

specjalistycznych dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
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Marszałkowskiego.  

Ponadto w roku 2011 Fundusz będzie kontynuował dofinansowanie 

zadania realizowanego przez Województwo Dolnośląskie „Sporządzenie 

dokumentacji do określenia naprawczych programów ochrony powietrza dla stref 

na terenie województwa dolnośląskiego, w których zostały przekroczone 

poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu”. Przygotowana 

w ramach zadania dokumentacja stanie się planem ochrony powietrza dla 

województwa po zatwierdzeniu jej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 

w drodze uchwały. 

 
 Inne wybrane zadania 

 zakończenie modernizacji instalacji elektrolizy na terenie PCC ROKITA S.A. 

w Brzegu Dolnym. Przedmiotowa modernizacja przyczyni się do zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię elektryczną - redukcja energochłonności  

o 500 kWh/t Cl2, czyli przy wykorzystaniu pełnych mocy produkcyjnych 

o 60 GWh w skali roku oraz na redukcji występowania ścieków zawierających 

rtęć - ograniczenie sumy emisji rtęci do środowiska (powietrze, ściek, produkt) 

o 0,5 g/t Cl2, czyli przy wykorzystaniu pełnych mocy produkcyjnych w ilości 

60 kg Hg w skali roku. 

 
 Nagrody za osiągnięcia w ochronie środowiska 

Fundusz w 2010 r. ufundował sześć nagród finansowych w wysokości po 4.000 zł. każda za 

działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek z terenu 

województwa dolnośląskiego wyróżniających się w 2010 r. w selektywnej zbiórce odpadów 

w XI edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu”. Nagrody 

otrzymały: 

 

 Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach, 

 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu, 

 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” w Lubomierzu, 

 Gmina Kudowa Zdrój, 
 Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Oława, 

 Usługi Komunalne "Wodnik" z Trzebnicy. 
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Ponadto Fundusz ufundował w 2010 r. nagrody dla: 

 laureatów III Międzynarodowego Konkursu Ekologicznego organizowanego 

w Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu w kwocie 2000 zł, 

 laureatów V Jubileuszowej Edycji Konkursu Ekologicznego „Młody Reporter 

dla Środowiska” organizowanego przez miesięcznik Ekopartner w wysokości 

2000 zł.  

 laureatów w konkursie organizowanym przez Polski Związek Pszczelarzy na 

„Wzorową Pasiekę” i „Wzorowe Gospodarstwo Pasieczne Dolnego Śląska” 

w wysokości 2.000 zł – wypłata nagrody nastąpi w 2011 r. 
 

5.  Udział Funduszu w absorpcji środków pomocowych z Unii 

Europejskiej 
 
Dokonując wyboru zadań do dofinansowania Fundusz traktował priorytetowo 

dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków Unii 

Europejskiej, których wykonanie przyczynia się do wypełnienia wymagań określonych 

w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej w obszarze „środowisko”, wdrożonych do prawa 

krajowego.  

W 2010 r. Fundusz udzielił pomocy finansowej na wsparcie zadań 

realizowanych w ramach funkcjonujących programów pomocowych. Ogółem na ich 

dofinansowanie wydatkował kwotę 35.414,2 tys. zł, tj. 24,0% środków wypłaconych na 

realizację wszystkich zadań statutowych. Ponadto wypłacił kwotę 2.455,3 tys. zł na 

dofinansowanie realizacji dokumentacji zadań planowanych do dofinansowania 

ze środków Unii Europejskiej. 

 

Na dofinansowanie zadań według poszczególnych programów Fundusz 

wypłacił:  

1) ISPA/FS   - 13.807,7 tys. zł, 

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   -    5.850,5 tys. zł 

3) Program Operacyjny Infrastruktura  

 i Środowisko   -     5.442,6 tys. zł, 

4) Mechanizm Finansowy Europejskiego  

 Obszaru Gospodarczego (EOG)   -   5.080,0 tys. zł, 
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5) INTERREG III     -     3.238,9 tys. zł, 

6) Regionalny Program Operacyjny   -     1.994,5 tys. zł. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  ISPA/FS  (Fundusz Spójności) 

 W roku 2010 Fundusz zakończył dofinansowanie 4 przedsięwzięć realizowanych 

w ramach tego programu. Wszystkie zadania zostały zakończone. Wartość zadań 

wynosi 597.617,3 tys. zł, pomoc finansowa udzielona przez Fundusz na ich 

realizację wyniosła ogółem 90.408,5 tys. zł (15,1% ich wartości), w tym w formie 

dotacji 27.468,9 tys. zł, pożyczek  62.939,7 tys. zł.  

 

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 

W trakcie 2010 r. w trakcie realizacji znajdowało się 19 zadań, z których Fundusz 

dofinansował 15 zadań kwotą 5.850,5 tys. zł, w tym w formie dotacji 357,7 tys. zł,  

w formie pożyczki 5.484,6 tys. zł oraz w formie dopłat do kredytów bankowych 

8,2 tys. zł. Zakończona została realizacja 6 zadań dofinansowanych w 2010 r. oraz 

1 zadania, którego dofinansowanie Fundusz zakończył w 2009 r. Wartość zadań 

Dofinansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej na tle całości wydatków statutowych 
WFOŚiGW we Wrocławiu w 2010 r.

74,3%

9,4%

4,0%

3,7%3,4%2,2%
1,4%

1,7%

ISPA/FS - 9,4% PROW - 4,0%
POIiŚ - 3,7% Mechanizm Finansowy EOG - 3,4%
INTERREG III  - 2,2% RPO - 1,3%
Dokumentacje - 1,7% Pozostałe wydatki statutowe Funduszu - 74,3%
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zakończonych wynosi 14.792,9 tys. zł, pomoc finansowa udzielona przez Fundusz na 

ich realizację wyniosła ogółem 1.979,1 tys. zł (zobowiązania z tytułu dopłat do 

kredytów bankowych dla 2 zadań wynoszą 157,8 tys. zł). 

 

3) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 

 W roku 2010 Fundusz objął dofinansowaniem 3 przedsięwzięcia realizowane 

w ramach POIiŚ. Pomoc finansowa udzielona przez Fundusz wyniosła ogółem 

5.442,6 tys. zł, w tym 4.942,6 tys. zł w formie pożyczki oraz 500,0 tys. zł w formie 

pożyczki krótkoterminowej.  

 

4) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

 W roku 2010 Fundusz dofinansował 3 przedsięwzięcia realizowane w ramach EOG. 

Pomoc finansowa udzielona na ich dofinansowanie wyniosła ogółem 5.080,0 tys. zł, 

w tym w formie dotacji 2.422,0 tys. zł i pożyczek  2.658,0 tys. zł. Jedno z zadań, 

w stosunku do którego Fundusz posiada zobowiązania finansowe w wysokości  

748,6 tys. zł, zostało już zakończone. Pozostałe zadania realizowane 

i dofinansowywane będą w latach następnych i Fundusz posiada w stosunku do 

nich zobowiązania wynikające z zawartych umów w wysokości 872,1 tys. zł.  

 

5) INTERREG III  

 W roku 2010 Fundusz objął dofinansowaniem 2 przedsięwzięcia udzielając na ich 

realizację 3.238,9 tys. zł, w tym  pożyczki w kwocie 524,9 tys. zł oraz pożyczki 

krótkoterminowej w kwocie 2.714,0 tys. zł. Realizacja 1 zadania o wartości 

3.237,7 tys. zł, które Fundusz dofinansował pożyczką 3.095,0 tys. zł  (w tym 

pożyczką krótkoterminową w kwocie 2.714,0 tys. zł) została zakończona. Fundusz 

posiada zobowiązania w formie pożyczki w stosunku do 1 zadania realizowanego 

w wysokości 1.756,1 tys. zł. 

 
6) Regionalny Program Operacyjny (RPO)   

 W roku 2010 Fundusz objął dofinansowaniem 8 przedsięwzięć. Pomoc finansowa 

udzielona przez wyniosła ogółem 1.994,5 tys. zł, w tym w formie dotacji 38,7 tys. zł, 

w formie pożyczek 1.938,7 tys. zł oraz w formie dopłat do kredytów bankowych 

17,1 tys. zł. W 2010 r została zakończona realizacja 5 zadań o wartości 
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16.568,9 tys. zł, dofinansowanych przez Fundusz kwotą 9.617,9 tys. zł 

(zobowiązania z tytułu dopłat do kredytów bankowych dla 1 zadania wynoszą 

97,4tys. zł), w tym  3 zadań, których dofinansowanie Fundusz zakończył w 2009 r. 

 

6. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją umów pożyczek i dotacji 
  

W roku 2010, podobnie jak w latach poprzednich, prowadzono stały nadzór 

nad wykorzystaniem środków przeznaczonych na zadania związane z ochroną środowiska 

i gospodarką wodną. Nadzór ten obejmował: 

1. Na etapie pierwszym badanie i ocenę złożonych wniosków o pomoc finansową na 

realizację zadań pod kątem: 

 zgodności z „Kryteriami i zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu” 

 stanu przygotowania inwestycji i innych zadań do realizacji, 

 spełnienia wymogów wyboru wykonawców zgodnie z przepisami dot. 

zamówień publicznych, 

 zabezpieczenia środków i źródeł finansowania zadań, 

 wnioskowanych terminów i wysokości wypłat dotacji i pożyczek, w tym także 

proponowanych form zabezpieczenia pożyczek. 

 

2. Na etapie drugim działalność kontrolna obejmowała realizację zadań i rozliczanie 

umów dotacyjnych i pożyczkowych i prowadzona była przez pracowników Zespołu 

Obsługi Inwestycji i Projektów w oparciu o kwartalne plany kontroli zadań 

w miejscu ich realizacji oraz w przypadkach zadań nieinwestycyjnych w oparciu 

o dokumenty i informacje uzyskane od podmiotów realizujących zadania. W toku 

tych kontroli dokonywano sprawdzenia: 

 terminowości i prawidłowości wykonawstwa, 

 dokumentacji rozliczeniowej, 

 zgodności z zawartymi umowami, 

 uzyskanych efektów rzeczowych i ekologicznych. 
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W roku 2010 przeprowadzono 217 kontroli, w trakcie których skontrolowano 

ogółem 192 zadania, w tym zrealizowano: 

- 110 kontroli pełnych, obejmujących kontrolę całości dokumentów i stanu 

faktycznego wspomaganego zadania w pełnym zakresie jego realizacji, 

- 104 kontrole problemowe, które weryfikowały określony odcinek realizacji bądź 

finansowania zadania, 

- 2 kontrole sprawdzające realizację wcześniejszych zaleceń pokontrolnych, 

- 1 kontrolę, której przedmiotem było sprawdzenie dokumentów i faktów przed 

wydaniem przez Fundusz decyzji o wspomaganiu wnioskowanego zadania. 

 

Kontrolą objęto zadania ze wszystkich dziedzin ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej dofinansowane i planowane do dofinansowania ze środków Funduszu 

w następujących ilościach: 

 
 gospodarka ściekowa i ochrona wód: budowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków, budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej, dokumentacje, 

budowa kolektorów sanitarnych – 66 kontroli / 56 zadań, 

 
 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: budowa i modernizacja węzłów 

cieplnych, przebudowa kotłowni olejowej na gazową, modernizacja kotłowni na 

olejową, modernizacja sieci ciepłowniczej, termomodernizacja budynków, budowa 

układu oczyszczania gazu koksowniczego, montaż kolektorów słonecznych – 

31 kontroli / 26 zadań, 

 
 gospodarka odpadami: rozbudowa składowisk odpadów, zintegrowane systemy 

zbiórki i odzysku odpadów biodegradowalnych – 9 kontroli / 5 zadań, 

                    
 gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa: budowa i modernizacja sieci 

wodociągowych i SUW, regulacja rzek, odbudowa rzek i potoków, zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe, remont modernizacyjny ubezpieczeń brzegowych – 

15 kontroli / 13 zadań, 

 
 ochrona przyrody i lasów: rewaloryzacja zabytkowego parku,  ochrona 

ekosystemów leśnych, elektroniczna baza danych o czynnikach przyrodniczych, 
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inwentaryzacja stanu lasów, leczenie i pielęgnacja pomników przyrody – 

12 kontroli / 11 zadań,  

 
 edukacja ekologiczna: rozwój bazy służącej działalności ekologicznej, realizacja  

programów edukacji ekologicznej, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz 

nauczycieli, utworzenie ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej – 52 kontrole/ 

50 zadań, 

 
 nadzwyczajne zagrożenia i inne zadania: zakup  samochodu ratowniczego zakup 

samochodu pożarniczego, usuwanie skutków powodzi, modernizacja instalacji 

elektrolizy, monitoring środowiska – 17 kontroli / 16 zadań, 

 
 profilaktyka zdrowotna: profilaktyka zdrowotna dzieci – 15 kontroli / 15 zadań 

 

Na ogólną ilość 217 przeprowadzonych kontroli w 10 przypadkach miały 

miejsce ustalenia, w wyniku których sformułowano pod adresem dotowanych 

i pożyczkobiorców wnioski pokontrolne dotyczące: 

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

doprowadzenia do właściwego stanu technicznego realizowanych inwestycji, 

przedłożenia końcowego rozliczenia kosztów realizacji zadania, 

uzgodnienia dokumentacji związanej z procesem inwestycyjnym i doprowadzenia 

do właściwego stanu formalno – prawnego realizowanych inwestycji,  

konieczności aneksowania warunków umowy w zakresie terminów i kwot wypłat 

pożyczek. 

 

Efektami prowadzonej działalności kontrolnej były: 

odmowa przyznania pomocy finansowej wnioskodawcom, których proponowane 

do dofinansowania zadania nie spełniały warunków określonych w „Kryteriach  

i zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu”, 

weryfikowanie wysokości przyznawanych kwot dofinansowania w stosunku do 

wielkości wnioskowanych, 

wstrzymywanie uruchamiania środków w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w realizacji zadania oraz rozbieżności w przedkładanych 

dokumentach rozliczeniowych do czasu ich wyjaśnienia i usunięcia, 
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dyscyplinowanie dotowanych i pożyczkobiorców w zakresie przestrzegania 

warunków określonych w obowiązujących umowach. 

Systematyczna działalność nadzorczo – kontrolna, zarówno na etapie rozpatrywania 

wniosków i przygotowywania umów, jak również w fazie ich realizacji, przyczynia się 

do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków Funduszu. 
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III. DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WE WROCŁAWIU JAKO 

INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ PROGRAM OPERACYJNY 

„INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO” W 2010 R. 
 

Wydział Funduszy Europejskich w 2010 r.  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, realizował zadania obejmujące m.in.:  

 przygotowanie i ocenę projektów o wartości do 25 mln euro,  

 prowadzenie działań kontrolnych, w tym: kontrolę zamówień publicznych,  

 monitorowanie i sprawozdawczość,  

 zarządzanie finansowe i rozliczanie projektu,  

 informację i promocję.  

W okresie sprawozdawczym dnia 14 stycznia 2010 r. w Jarnołtówku podpisano 

z Ministerstwem Środowiska kolejny aneks nr 2 do Porozumienia w sprawie realizacji 

Programu Operacyjnego „ Infrastruktura i Środowisko” dla priorytetów: I - Gospodarka 

wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty 

o wartości poniżej 25 mln euro) pomiędzy Ministerstwem Środowiska, a WFOŚiGW 

we Wrocławiu. 

 

1. Projekty zgłoszone w ramach 6 konkursu do POIiŚ, działanie 1.1 

Dnia 13 stycznia zakończona została ocena formalna oraz merytoryczna 

I stopnia projektów zgłoszonych VI naborze 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 powyżej 

15 tys. RLM.  Trzy z czterech zgłoszonych w ramach konkursu wniosków pozytywnie 

przeszły ocenę formalną oraz merytoryczną I stopnia, uzyskały wymaganą ilość punktów 

i znajdują się na liście rezerwowej projektów konkursowych. Są to projekty pn. : 

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu 

dzierżoniowskiego- etap I”; 
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2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie”; 

3. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej południowo- wschodniej części 

miasta Głogów”. 

Czwarty projekt pn. „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap II” został 

odrzucony na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia. W wyniku odwołania 

beneficjenta trwała procedura oceny protestu. 

W dniu 15.04.2010 r. beneficjent otrzymał z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pismo 

informujące go o negatywnym rozstrzygnięciu w przedmiocie odwołania.  

Natomiast projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 

powiatu dzierżoniowskiego - etap I” uzyskał w okresie sprawozdawczym pozytywną 

ocenę merytoryczną II stopnia. Aktualnie wnioskodawca oczekuje na decyzję Ministerstwa 

Środowiska o potwierdzeniu przyznania dofinansowania projektu. 

 

2. Zawarte umowy o dofinansowanie  

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy o dofinansowanie dla następujących 

projektów:  

 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa 

kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice” zgłoszony przez Gminę miejską Ziębice.  

 „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków  

w Chociwelu” - zgłoszony przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 

w Strzelinie. 

 „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej w mieście Oława” - zgłoszony przez Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie.  

 

3. Kontrola projektów 

Zgodnie  z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji POIiŚ prowadzono 

kontrole procedury zawierania umów oraz  kontrole projektów na miejscu zgodnie planami 

kontroli. WFOŚiGW we Wrocławiu systematycznie przekazywał do IP plany kontroli 

i sprawozdania z ich wykonania  w projektach dofinansowanych z POIiŚ. 
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3.1 Kontrole procedury zawierania umów  

Kontrole procedury zawierania umów obejmują sprawdzenie poprawności 

procedury przetargowej i zgodności umowy o dofinansowanie z wnioskiem i kontraktem 

zawartym  z wykonawcą.  

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono  40 kontroli procedur zawierania 

umów w tym: ex – post -   39, ex – ante -  1, planowych -  8, doraźnych -   32 oraz 

przeprowadzono kontrole ex-ante i ex-post 17 aneksów. 

Dla 11  kontynuowanych umów nałożono korekty. Tylko jeden Beneficjent złożył 

odwołanie od wyniku kontroli do IP – Średzka Spółka Sp. z o.o. – Środa Śląska.  

 

W wyniku kontroli ustalono, że na 7 wdrażanych projektów 4 posiadają już 

wszystkie kontrakty/umowy zawarte po rozstrzygniętych przetargach są to: 

1.  „Inwestycje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach  

 Środa Śląska, Ciechów i Bukówek”- Beneficjent - Średzka Woda Sp. z  o.o., 

2.   „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki         

Czerwona Woda”- Beneficjent - Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna 

Suplaz Sp. z o.o., 

3.  „Zapewnienie prawidłowej gospodarki  ściekowej w gminie Strzegom”- Beneficjent   

         Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.”, 

4.  „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa  

kanalizacji  sanitarnej w Gminie Ziębice”- Beneficjent - Gmina Ziębice. 

 

W trzech pierwszych projektach zakończono kontrole procedury zawierania 

umów wszystkich kontraktów, trwa jeszcze procedura kontrolna w gminie Ziębice. 

 

3.2. Kontrola projektów na miejscu  

Obejmuje sprawdzenie m.in. realizacji zasady trwałości projektu, zarządzanie 

projektem, budową obiektów, wykorzystaniem środków finansowych. W 2010 roku 

rozpoczęto zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą-MRR planem kontroli 

na miejscu kontrolę projektu pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie 

Strzegom” Planowany termin zakończenia kontroli na miejscu to koniec stycznia 2011.  
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4. Wypłaty dotacji 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wypłaty dla projektów ogółem na 

kwotę wynoszącą 25 221 213,55 zł przy planowanej 34 024 376,24 zł. Zrealizowano zatem 

74,13% planowanych płatności. 

Niewykonania płatności w roku 2010 spowodowane było następującymi czynnikami: 

a) wystąpienie przez spółkę Hydro-Tech z Nowogrodźca o płatność zaliczkową 

w wysokości 2 500 000,00 PLN, podczas gdy zgodnie z planem wystąpień o środki 

płatności, spółka przewidywała wnioskowanie o płatności zaliczkowe w wysokości 

5 437 540,71 PLN w drugim półroczu 2010 r., 

b) wystąpienie przez Gminę Ziębice o płatność zaliczkową w wysokości 1 187 762,92 

PLN, podczas gdy zgodnie z planem wystąpień o środki płatności, w II półroczu 

2010 Gmina Ziębice przewidywała wnioskowanie o płatności zaliczkowe 

w wysokości 5 983 532,50 PLN. 

c) niedokonanie przez ZWiK w Oławie poprawy wniosku o płatność zgodnie 

z przekazanymi uwagami, co w rezultacie uniemożliwiło zatwierdzenie wniosku 

o płatność i wypłatę wnioskowanej przez Beneficjenta kwoty w łącznej wysokości 

4 171 713,39 PLN. 

 

5. Kontrole zewnętrzne 

5.1. Kontrola realizacji Rocznego Planu Działań przeprowadzona przez IP 

W okresie sprawozdawczym zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli 

realizacji POIiŚ 2007-2013 Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła kontrolę realizacji 

wydatków w ramach Rocznego Planu Działań  na 2010 r. Zakres kontroli obejmował 

kontrolę wydatków finansowych z pomocy technicznej POIiŚ w kategoriach wydatków 

Rocznego Planu Działań 2010r, które zostały poniesione przez WFOŚiGW we Wrocławiu 

do czasu przeprowadzenia kontroli. Kontrola dot. kategorii: 

a. wydatki na zatrudnienie  

b. sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz licencje 

c. wyposażenie/remont 

d. wydatki na podnoszenie kwalifikacji 

e. inne wydatki instytucji  

f. informacja i promocja 
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Kontrola potwierdziła prawidłowość prowadzonych działań w ramach RPD. 

W 2010 r. została również zawarta umowa o dofinansowanie nr UDA-

POIS.15-2/09-01-00 WFOŚiGW we Wrocławiu Rocznego Planu Działań za rok 2009. 

 

5.2. Kontrola systemowa przeprowadzona przez IP 

W okresie sprawozdawczym na podstawie Rocznego planu kontroli POIiŚ 

w sektorze środowisko na 2010 r. Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła kontrole 

systemową WFOŚiGW we Wrocławiu w formie weryfikacji dokumentacji. Kontrola 

obejmowała następujący zakres: 

a.  podpisywanie umów o dofinansowanie (aneksów), ze szczególnym uwzględnieniem 

wdrożenia przez WFOŚiGW we Wrocławiu wybranych zaleceń pokontrolnych 

z roku 2009, 

b.  prowadzenie kontroli projektów, 

c.  weryfikacja wniosków o płatność, 

d.  wprowadzanie danych Krajowego Systemu Informatycznego. 

 

6. Instrukcja Wykonawcza POIiŚ 

W roku 2010 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyjął Zarządzeniem Instrukcję Wykonawczą 

Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu-wersja 5.0 z dnia 

31 sierpnia 2010 r. wraz z zaktualizowaną „Instrukcją Szczegółową Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Instytucji 

Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - wersja 5.0 z dnia 

27.10.2010 r. 

 

7. Informacja i promocja 

WFOŚiGW we Wrocławiu prowadził aktywne działania w zakresie informacji 

i promocji w ramach POIiŚ. Zorganizował m.in. szkolenia dla potencjalnych 

beneficjentów dot. wybranych zagadnień z  systemu zarządzania i kontroli projektów 

współfinansowanych przez Unię Europejską, nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy 

europejskich w ramach POIiŚ, procedury przetargowej wg Prawa zamówień publicznych, 

wybranych zagadnień dotyczących rozliczania kontraktów. 
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Wykonano również szereg publikacji w dolnośląskiej prasie, radiu i telewizji 

promujących projekty realizowane w ramach POIiŚ. 

Ogłoszono również nabór wniosków w ramach nowego konkursu 

obejmującego zadania z priorytetu II – gospodarka odpadami. 

 

8. Roczny Plan Działań 

W okresie sprawozdawczym Fundusz opracował i przekazał do IP wkład do 

Rocznego Planu Działań związanych  z realizacją  Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2010-2011. W ramach RPD finansowane będą wydatki m.in.:  

-  wydatki osobowe ponoszone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych 

we wdrażanie POIiŚ, 

-  wydatki na sprzęt komputerowy, oprogramowanie i licencje, 

-  wydatki na wyposażenie powierzchni biurowych, 

-  podnoszenie kwalifikacji, 

-  szkolenia dla beneficjentów, 

-  działania informacyjne i promocyjne, 

-  inne wydatki, tj. delegacje służbowe. 
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IV.  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA FUNDUSZU 
 

1. Obsługa finansowa  
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu w 2010 r. kontynuował współpracę z bankiem Pekao S.A. W banku tym 

prowadzony był rachunek podstawowy, służący do bieżącej obsługi działalności 

statutowej, rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a  także rachunek 

płacowy oraz specjalnie wydzielony rachunek do obsługi  środków  pochodzących 

z Pomocy Technicznej POIiŚ. 

 
Na realizacje zadań związanych z Programem Operacyjnym Infrastruktura  

i Środowisko w 2010 roku WFOŚiGW we Wrocławiu przekazywał środki poprzez  Bank 

Gospodarstwa Krajowego. 

 
Aby efektywniej zarządzać środkami pieniężnymi, na potrzeby lokowania 

wolnych środków pieniężnych oprócz rachunku na ten cel w Banku Ochrony 

Środowiska S.A został też założony rachunek w GETIN Noble Bank S.A.  

 
Bezpieczne zarządzanie i dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi 

na rachunkach bankowych odbywało się dzięki zastosowaniu: 

 
Bankowego systemu usług elektronicznych PekaoBIZNES24, 

który w sposób znaczący upraszczał wszystkie procedury bankowe związane 

z dokonywaniem przelewów, określeniem salda dostępnych środków, monitorowaniem 

wpływów i wypływów (było to istotne z poziomu zarządzania przepływami pieniężnymi 

Funduszu). Ponadto wykorzystując powyższe możliwości system był pomocny jako 

narzędzie do bieżącego monitorowania stopnia realizacji planu finansowego. 

 
Aplikacji „podpis elektroniczny”, – która jest odpowiednio dopasowana 

do zdecentralizowanej struktury Funduszu i umożliwia składanie dyspozycji przelewów 

z każdego z Oddziałów przez uprawnionego członka Zarządu.  

Dyspozycja ta jest akceptowana i przyjmowana do realizacji przez Bank Pekao S.A. 

z chwilą złożenia w Oddziale we Wrocławiu drugiego podpisu przez upoważnioną osobę. 
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System taki gwarantuje bezpieczeństwo przekazywanym środkom pieniężnym (dwie osoby 

są wymagane do akceptacji wypływu środków) oraz szybką i wygodną wypłatę pożyczek, 

dotacji, jak również spłatę zobowiązań Funduszu wynikających z bieżącego 

funkcjonowania. 

 
Bank Pekao S.A. obsługiwał Oddziały Funduszu przy pomocy rachunków 

bankowych przypisanych odpowiednio dla każdego z nich. Rachunki te spełniały funkcję 

subkont do wyodrębnionego rachunku głównego - na koniec każdego dnia były one 

zerowane, a środki z nich przekazywane na rachunek główny.  

W roku 2010 Fundusz nie korzystał z linii kredytowych w rachunku bieżącym.  

 

W 2010 roku Fundusz nie zaciągał pożyczki na dofinansowanie realizacji 

zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie 

województwa dolnośląskiego realizowanych w szczególności przy współudziale środków 

pomocowych Unii Europejskiej. 

 

W czerwcu 2009 WFOŚiGW we Wrocławiu podpisał umowę z Regionem 

Alzacji o przystąpieniu do projektu ILETE (Initiative for Low Energy Training in Europe), 

realizowanego w latach 2009-2010, celem którego była promocja informacji 

o budownictwie energooszczędnym. Partnerami Funduszu byli: Region Alsace z Francji, 

Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH z Niemiec, Provincia 

Autonoma di Trento z Włoch, Agenţia de Dezvoltare Economico Socială Timiş z Rumunii, 

Handwerkskammer Trier (Umweltzentrum für Energie und Nachhaltigkeit) z Niemiec, 

Fundacion Labein z Hiszpanii oraz Energie Tirol z Austrii. WFOŚiGW we Wrocławiu 

otrzymał w 2010 roku ostatnią (trzecią) transzę w wysokości 380 Euro, która została 

przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych podczas realizacji założeń projektu. 

Program został zakończony w czerwcu 2010.    

 

Środki pieniężne pochodzące z wpływów z tytułu kar i opłat za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska, jak również z tytułu nadwyżek Gminnych i Powiatowych 

Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gromadzone były na rachunku 

głównym Funduszu w Banku Pekao S.A.  
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Wypłaty środków pieniężnych realizowane były na podstawie 

harmonogramów zawartych w umowach. Fundusz każdorazowo przeprowadzał ze swoimi 

klientami negocjacje w celu optymalnego dostosowania potrzeb i oczekiwań klientów do 

posiadanego i prognozowanego przez Fundusz stanu środków pieniężnych.  

 

W 2010 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu na udzielone pożyczki i dotacje wydatkował łączną kwotę w wysokości:  

147.050.303,93 zł. Były to w znacznej mierze pożyczki długoterminowe. Pracownicy 

Funduszu na bieżąco monitorowali terminowość i zgodność z umowami spłat rat 

kapitałowych i odsetek. W 2010 roku nie podjęto uchwał o umorzeniu pożyczek. 

Ponadto w ciągu roku sporządzano do umów pożyczek aneksy, które dotyczyły 

między innymi: zmiany formy zabezpieczenia pożyczek, planowanych terminów 

zakończenia i rozliczenia inwestycji, planowanych terminów spłat rat pożyczek. 

 
2. Zaangażowanie kapitałowe 
 

Priorytetową funkcją Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu jest wypełnianie jego podstawowych zadań statutowych tj. udzielanie 

pożyczek, dotacji, dopłat do kredytów preferencyjnych na inwestycje proekologiczne.  

W 2010 roku Fundusz nie angażował się kapitałowo w nowe Spółki. Wynikało 

to z dostosowywania działań inwestycyjnych do założeń „Wspólnej Strategii Działania 

Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 

2009-2012”. Określa ona zakres działań kapitałowych, które będą skoncentrowane 

w NFOŚiGW, natomiast rolę wojewódzkich funduszy ogranicza do rekomendacji wejść 

kapitałowych do spółek z obszaru swego działania.  

 

W 2010 roku Fundusz był udziałowcem lub akcjonariuszem następujących, 

funkcjonujących Spółek: 

- Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie Zdroju 

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. 

- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

- Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie 

- Centrozap S.A. 
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- Bank Ochrony Środowiska S.A. 

Odnotowano z tego tytułu zysk, w postaci dywidendy, w wysokości 74 924,35 zł. 

 
3. Zarządzanie płynnością finansową 
 

Realizowana na bieżąco obsługa umów, a co jest z tym związane toczące się 

w ciągu roku negocjacje z klientami, wymagały od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zwrócenia szczególnej uwagi 

na zarządzanie i utrzymywanie na bezpiecznym poziomie płynności finansowej.  

Aby efektywnie lokować krótkoterminowe nadwyżki finansowe na rynku 

pieniężnym i kapitałowym Fundusz na bieżąco monitorował sytuację na rynku 

finansowym, mocno uzależnionym od danych makroekonomicznych. 

Średnia rentowność portfela inwestycyjnego Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podążała za zmianami 

rynkowymi zwiększając się z poziomu 2,51% w styczniu do około 2,91% w grudniu 

2010 r. Odpowiadała ona rentowności depozytów bankowych Funduszu, gdyż w roku 

2010 żadna z dokonanych transakcji nie dotyczyła transakcji kupna/sprzedaży bonów lub 

obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, które osiągały niższe kwotowania niż 

depozyty bankowe 

 

rentowność portfela inwestycyjnego WFOŚiGW we Wrocławiu w 2010 roku
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W całym 2010 roku przeprowadzono 298 operacji finansowych. 

Realizowane przez Fundusz operacje finansowe w roku 2010, to depozyty bankowe 

takie jak: overnight, tomorrow next i dłuższe.  

Średnią rentowność powyższych transakcji można oszacować na 2,74%  

 

W zakresie inwestowania nadwyżek finansowych Fundusz ściśle 

współpracował z Bankiem Pekao S.A. i BOŚ S.A.  jednocześnie monitorując na 

bieżąco sytuację na rynku pieniężnym i kapitałowym. W celu zdywersyfikowania 

portfela inwestycyjnego zawarto również Umowę Ramową Transakcji Lokat 

świadczenie usług transakcji lokowania środków z Getin Noble Bank S.A. 

 

Zarządzając aktywnie płynnością finansową, Fundusz utrzymywał na 

rachunku podstawowym środki pieniężne na optymalnym poziomie, który 

gwarantował bieżące realizowanie zobowiązań statutowych oraz pokrycie kosztów 

jego funkcjonowania.  

 


