
Sprawozdanie Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2012 – część unijna 

____________________________________________________________________ 

 

DZIAŁALNOŚĆ POZASTATUTOWA – FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

Rok 2012 był kolejnym rokiem działania  Funduszu w obszarze I i II osi priorytetowej 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz  Priorytetu III Lubuskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO).  

W roku 2012 Fundusz obsługiwał ogółem  w ramach dwóch programów operacyjnych 

projekty, dla których przyznane dofinansowanie środkami unijnymi wynosiło na koniec   

2012 roku - 419.502 tys. zł, z tego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko – 

143.017 tys. zł (Priorytet I – 120.924 tys. zł, Priorytet II -  22.093 tys. zł) (mniej o 16,8%  

w stosunku do roku 2011) oraz w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym  

– 276.485 tys. zł (działanie 3.1. – 186.136 tys. zł, działanie 3.2 – 85.363 tys. zł oraz działanie 

3.3 – 4.965 tys. zł). W LRPO dofinansowanie było większe  o 18,9% w stosunku do roku 

2011.  Niższe kwoty dofinansowania w ramach POIiŚ w stosunku do 2011 r. wynikają  

z korekty wartości projektów i kwot dofinansowania po zakończonych postępowaniach 

przetargowych, w wyniku których podpisano aneksy do umów. 

1.   Realizacja zadań w ramach POIiŚ 

WFOŚiGW w Zielonej Górze jest Instytucją Wdrażającą priorytety I i II w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w oparciu o "Porozumienia w sprawie 

realizacji Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" dla osi priorytetowych:  

I - Gospodarka wodno-ściekowa i II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 

(projekty o wartości poniżej 25 mln euro)" zawarte w dniu 25 czerwca 2007 roku z Ministrem 

Środowiska wraz z aneksami: nr 1 z dn. 28 maja 2008r., nr 2 z dn. 14 stycznia 2010r.,  

nr 3 z dn. 5 kwietnia 2011r. oraz nr 4 z dn. 12 lipca 2011r..  

W 2012 roku działania Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko obejmowały: 

• ocenę formalną  i merytoryczną wniosków w ramach Konkursu  

nr 6/POIiŚ/2.1/06/2012 (Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni 

ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami 
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komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) - 

składanie wniosków od 4 czerwca 2012 r. do 20 sierpnia 2012, 

• ocenę formalną  i merytoryczną wniosków  Konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 

(Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM) - składanie wniosków  

od 30 kwietnia 2012 do 18 czerwca 2012 r. 

• obsługę podpisanych umów o dofinansowanie w zakresie płatności, 

• realizację  czynności kontrolnych, 

• realizację działań w zakresie informacji i promocji, 

• udział w przygotowaniu  konkursu  w ramach działań 1.1 i 2.1. planowanych  

do przeprowadzenia w roku 2013. 

W 2012 roku w ramach konkursu  nr 6/POIiŚ/2.1/06/2012 wpłynęły dwa wnioski:  

"Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.  

ul. Małyszyńska 180 - etap III", wnioskodawca - Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  

oraz "Zakład termicznego przekształcania paliwa formowanego RDF dla miasta Gorzowa 

Wlkp.", wnioskodawca - Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.. Wniosek drugi został 

wycofany przez Beneficjenta na etapie oceny formalnej. Natomiast pierwszy wniosek,  

na koniec roku, był w trakcie oceny merytorycznej. 

W ramach konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 złożono wniosek  "Gospodarka ściekowa na 

terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III", wnioskodawca - Zielonogórskie Wodociągi  

i Kanalizacja Sp. z o.o. Na koniec roku został on przekazany do Instytucji Zarządzającej 

celem wydania decyzji potwierdzającej dofinansowanie. 

W 2012 roku Fundusz obsługiwał ogółem 6 umów (umowy wyszczególnione zostały  

na wykazie nr 3).   

Fundusz realizował płatności w ramach obsługiwanych umów za pośrednictwem Banku 

Gospodarstwa Krajowego, który pełni funkcję Płatnika. Na podstawie zawartej  

z BGK umowy,  Fundusz został wyposażony w terminale umożliwiające generowanie  

i zatwierdzanie dyspozycji. System ten funkcjonował w 2012 roku bez zakłóceń.  

Średni czas obsługi wniosków o płatność w roku 2012 wynosił 69 dni. 

Na podstawie danych wynikających z zawartych umów oraz po konsultacjach  

z Beneficjentami,  założono w roku 2012 wypłacenie   kwoty 41.745.194,82 zł (zaliczki  

i refundacje).  
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Minister Środowiska przydzielił limit środków na 2012 w  kwocie łącznej   18.555.300 zł,  

z czego: 12.705.300 zł w ramach Priorytetu I oraz 5.850.000 zł w ramach Priorytetu II.   

Po dokonanych w ciągu roku korektach ostatecznie limit ten wynosił 24.273.998 zł  

z czego:  15.667.618 zł w priorytecie I oraz  8.606.380 zł w priorytecie II. 

Ostatecznie wypłacono dofinansowanie  w wysokości 24.273.996,34 zł,  z tego w Priorytecie 

I – 15.667.618 zł na planowane pierwotnie 30.423.417,24 zł, a  w Priorytecie II – 

8.606.378,34 zł na planowane  pierwotnie 11.321.777.58 zł.  Przekazano do certyfikacji 

kwotę wydatków kwalifikowanych  w wysokości 23.560.455,49 zł,  w tym dofinansowanie 

20.026.387,09 zł. Poświadczono kwotę wydatków kwalifikowanych 18.035.913,25 zł,  

z tego certyfikowana kwota dofinansowania wyniosła  15.330.526,21 zł.  Niższa kwota 

poświadczenia wynika z niezatwierdzenia na dzień 31.12.2012 r. Poświadczenia nr 8. 

Ponieważ proces wnioskowania o płatność jest dość złożony (wymaga właściwego, 

specyficznego udokumentowania poniesionych wydatków, skrupulatnego wypełniania 

formularzy, dochowania procedur itp.),  w dalszym ciągu występowały  problemy związane  

z jakością przedstawianych dokumentów, jednak w stosunku do lat poprzednich  nastąpiła  

w tym względzie istotna poprawa.  

W 2012 r. odbywały się regularne spotkania z beneficjentami. Biorąc pod uwagę  osiągnięcie 

planowanego poziomu certyfikacji wydatków, w ramach spotkań monitorowano stan 

realizacji rzeczowej i poziomu wypłat. Przedmiotem szczególnej troski, ze względu  

na poziom planowanych na 2012 rok wydatków, były projekty: „Kompleksowe rozwiązanie 

gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” oraz „Zapewnienie prawidłowej 

gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”. 

Realizacja obu projektów nie przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem, 

występowało poważne zagrożenie opóźnień  realizacji w zakresie rzeczowym i finansowym.  

W przypadku projektu Gminy Szprotawa,  wykonawca projektu został zobowiązany  

do  przedstawienia programu naprawczego (w związku z poważnymi odstępstwami  

od planowanego harmonogramu). Ponieważ realizacja programu naprawczego nie przebiegała 

zgodnie z założeniami, Beneficjent zdecydował się ostatecznie wypowiedzieć umowę 

wykonawcy z dniem 4.07.2012 r. Oznaczało to, że planowane na 2012 r. wypłaty nie zostaną 

zrealizowane. 

W przypadku projektu Gminy Lubsko podstawową przeszkodą w terminowej realizacji 

projektu były trudności w uzyskaniu pozwoleń na budowę, z przyczyn nieleżących  
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po  stronie wykonawcy i  Beneficjenta. Ze względu na konieczność aktualizacji osnowy 

geodezyjnej  w obszarze projektu, nie można było uzyskać  map do celów projektowych.  

Dodatkowo, w związku z ogłoszoną upadłością   wykonawcy, zostały wstrzymane prace   

w ramach kontraktu nr 4. Beneficjent podjął próby rozmów z syndykiem w celu 

doprowadzenia do zakończenia kontraktu, niestety  nie przyniosły one spodziewanego 

rezultatu  i ostatecznie zdecydował  w związku z tym o wypowiedzeniu umowy. Oznaczało 

to, że planowane  na 2012 r. wypłaty nie zostaną zrealizowane.  

Beneficjenci projektów: „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami  

dla rejonu Zielonej Góry” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

aglomeracji Żagań” wystąpili o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektów. Zmiany  

te pozytywnie wpływały na realizację celów projektów, zostały pozytywnie zaopiniowane 

przez Fundusz i  uzyskały zgodę na proponowany rozszerzony zakres ze strony Ministerstwa 

Środowiska.   

W 2012 r. podpisane zostały aneksy do umów  obejmujące rozszerzenie zakresu rzeczowego 

oraz korektę wartości całkowitej, kosztów kwalifikowanych i oszczędności poprzetargowych 

w odniesieniu do dwóch powyższych projektów oraz do projektu „Zapewnienie prawidłowej 

gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”. 

W 2012 r. prowadzono dla wszystkich projektów bieżącą kontrolę wniosków o płatność,  

w tym weryfikację postępowań w sprawie zamówień publicznych. W związku ze zgłoszeniem   

 zakończenia realizacji projektu  „Ujście Warty - zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa 

w aglomeracji Witnica”   wszczęto kontrolę na miejscu. Stwierdzono podczas kontroli 

odstępstwa   związane z zakresem rzeczowym  projektu. Dopiero w grudniu 2012 roku  

uzyskano od Beneficjenta informacje mogące być podstawą do  dalszych czynności 

kontrolnych, z tego względu kontrola nie została zakończona w 2012 roku, wg wstępnych 

ustaleń  niezbędne będzie  wystąpienie o zgodę  na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu, 

jak również nałożenie korekty finansowej. 

Zaplanowana na 2012 r. kontrola projektu   „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie aglomeracji Żagań” zakończyła się podpisaniem informacji pokontrolnej. 

W 2012 r. przeprowadzono także  kontrolę w okresie trwałości  projektu "Rozbudowa 

Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 180", w wyniku której  

nie wniesiono uwag. 

W 2012 roku w ramach działań promocyjnych zrealizowano: 
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• przygotowanie  internetowego konkursu wiedzy o POIiŚ (przygotowanie „narzędzia” 

informatycznego, zakup nagród dla uczestników). 

• udział przedstawiciela Funduszu w obsłudze stoiska  POIiŚ w ramach targów 

POLEKO. 

Prezes Zarządu, Kierownik Wydziału Funduszy Europejskich oraz pracownicy WFE 

uczestniczyli w pięciu spotkaniach Instytucji Pośredniczącej – Instytucji Wdrażających 

współorganizowanych przez Ministerstwo Środowiska oraz  Instytucje Wdrażające.   

Pracownicy WFE zaangażowani we wdrażanie POIiŚ uczestniczyli w szkoleniach 

organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz innych szkoleniach 

związanych z prawem zamówień publicznych, nieprawidłowościami, pomocą publiczną itp. - 

łącznie w 11 szkoleniach uczestniczyły   22 osoby. 

Pod koniec 2012 roku pracownicy WFE  uczestniczyli w przygotowaniu kolejnego naboru 

wniosków w ramach konkursu nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013 (Priorytet II - Gospodarka odpadami  

i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości 

przyrodniczych i ochrona brzegów morskich), dla którego wnioski składane były  

od 21 stycznia do 25 lutego 2012 r. 

2. Realizacja zadań w ramach LRPO 

W skali kraju Fundusz pozostawał jednym  z trzech wojewódzkich funduszy zaangażowanych 

we wdrażanie regionalnych programów operacyjnych. 

Dla Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WFOŚiGW  

w Zielonej Górze jest Instytucją Pośredniczącą  II stopnia. W tym zakresie Fundusz działa  

w oparciu o obowiązujące Porozumienie podpisane z Zarządem Województwa Lubuskiego  

w dniu 13 grudnia 2007 roku (uzupełnione aneksem nr 1 z dnia 5 lutego 2009 roku i aneksem 

nr 2 z dnia 14 czerwca 2011 roku) oraz instrukcję wykonawczą i obowiązujące wytyczne.  

W ramach wdrażania LRPO działania Funduszu w roku 2012 obejmowały: 

• obsługę podpisanych umów w zakresie płatności, 

• kontrolę realizacji projektów, 

• działania informacyjno - promocyjne, 

• przygotowania i ogłoszenie konkursu LRPO/3.2./1/2012 , 

• ocenę formalną i merytoryczną wniosków złożonych w konkursie  

nr LRPO/3.2/1/2012. 
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Wg stanu na koniec 2012 roku w ramach III Priorytetu zawartych było 91 umów,  

z czego w 2012 r. podpisano 23 umowy (wyszczególnienie zawarte w wykazie nr 4) związane 

z konkursami LRPO/3.1/1/2011(18 umów) i LRPO/3.3/1/2011 (5 umów). Wartość całkowita 

projektów objętych umowami podpisanymi w 2012 roku wynosiła  59.800.662,93 zł, koszty 

kwalifikowane 55.224.821,12 zł, a przyznane dofinansowanie 45.971.273,31 zł. Ponadto 

podpisano 52 aneksy do zawartych wcześniej umów. Konieczność ich podpisania  wynikała  

z następujących przyczyn:  

• zmiana kosztów realizowanych projektów, 

• zmiana terminów realizacji projektów, 

• ustalenia wynikające z przeprowadzonych kontroli. 

W dalszym ciągu nie podpisano umowy z konkursu LRPO/3.2/1/2010 z    Urzędem Kontroli 

Skarbowej w Zielonej Górze. Przyczyna  niezawarcia umowy na dofinansowanie projektu  

„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. Urzędu Kontroli 

Skarbowej w Zielonej Górze” nie leżała po stronie Funduszu.    

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 23 kontrole na miejscu w związku  

z zakończeniem realizacji projektów. Kontrole przeprowadzane były przez zespoły  

w minimum 3 osobowym składzie, czas trwania  kontroli na miejscu wynosił najczęściej  

3 dni. W kilku przypadkach wystąpiła konieczność dodatkowych wizyt w miejscu realizacji 

projektu, co wynikało w części z niewłaściwego przygotowania  Beneficjenta do kontroli,  

a w części ze złożoności  projektu. 

W roku sprawozdawczym w Priorytecie III LRPO ogłoszony został  konkurs  

nr LRPO/3.2/1/2012.  Konkurs obejmował termomodernizację obiektów użyteczności 

publicznej, oraz wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Planowana kwota 

dofinansowania wynosiła 39.000.000 zł z dodatkową kwotą 3.900.000 zł jako rezerwą  

na procedury odwoławcze. Początkowy termin składania wniosków został ustalony na okres  

od 30.07.2012 r. do 28.08.2012 r. Ostatecznie,  w wyniku decyzji Instytucji Zarządzającej,  

termin przyjmowania wniosków  przedłużono do 30 września, a ponieważ dzień ten był 

dniem ustawowo wolnym od pracy, zgodnie z kodeksem cywilnym, ostatecznym terminem 

złożenia  wniosków był dzień 1.10.2012 r. W ramach konkursu złożono 83 wnioski, których 

całkowita wartość wynosiła 234.021.553,55 zł, koszty kwalifikowane 205.469.961,64 zł,  

a wnioskowane dofinansowanie 141.001.703,40 zł, z czego 63 wnioski obejmowały 

przedsięwzięcia termomodernizacyjne (wartość całkowita 115.377.128,28 zł, koszty 
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kwalifikowane 108.291.664,95 zł, wnioskowane dofinansowanie 90.724.151,69 zł),  

a 20 wniosków dotyczyło przedsięwzięć związanych w wytwarzaniem energii ze źródeł 

odnawialnych (wartość całkowita 118.644.425,29 zł, koszty kwalifikowane 97.178.296,69 zł, 

wnioskowane dofinansowanie 50.277.551,71 zł). Ocena formalna  wniosków zakończyła się 

po 31 grudnia 2012 roku.  Umowy w ramach tego konkursu zostaną zawarte w 2013 r. 

Na 2012 założono prognozę certyfikacji w kwocie 44.774.466,00 zł (w tym UE -  

38.058.295 zł). Uruchomiono płatności w wysokości   31.837.122,21 zł, przy podstawie 

certyfikacji w roku 2012 w wysokości 45.377.098,89 zł  (w tym UE 31.212.860,55 zł).    

W roku 2012 w Priorytecie III LRPO zakończono 18 zadań. Do najważniejszych należały: 

1. „Skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części gminy Lubrza” -  beneficjent 

Gmina Lubrza, o wartości całkowitej  33.972.271,40 zł i dofinansowaniu 

22.255.696,49 zł z efektem w postaci przebudowania 1 oczyszczalni, wybudowania 

4.526 m sieci wodociągowej oraz 31.290 m sieci kanalizacji sanitarnej. 

2. „Rozbudowa centralnego systemu unieszkodliwiania ścieków w Gminie Łagów 

poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieniawa i budowę 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronów” - beneficjent Gmina Łagów,  

o wartości całkowitej 12.394.266,55 zł i dofinansowaniu 7.563.296,19 zł z efektem 

w postaci wybudowania 1 oczyszczalni ścieków oraz 8.050 m sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

3. „Zbiornik małej retencji Gm. Czerwieńsk –Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk” 

- beneficjent Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, o wartości całkowitej 

10.482.926,15 zł i dofinansowaniu 8.519.217,64 zł z efektem  w postaci  

zabezpieczenia przed zagrożeniem powodziowym obszaru 2.000 ha. 

4. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.”  - beneficjent  

Miasto Gorzów Wlkp.,  o wartości całkowitej 8.539.691,49 zł i dofinansowaniu 

2.490.305,06 zł z efektem  w postaci  zaoszczędzenia 2.029 MWh/rok  

oraz zmniejszenie emisji: dwutlenku siarki o 0,9357 Mg/rok, tlenku azotu  

o 0,2722 Mg/rok, pyłów o 0,1477 Mg/rok i dwutlenku węgla o 167,186 Mg/rok. 

5. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów” – 

beneficjent  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o., o koszcie 
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całkowitym 8.270.407,25 zł i dofinansowaniu 3.832.069,06 zł z efektem w postaci 

wybudowania 8.110 m sieci kanalizacji sanitarnej, 160 m sieci wodociągowej  

oraz zmodernizowanie 2.670 m sieci wodociągowej. 

6. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański - II etap” – beneficjent 

Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, o wartości całkowitej 7.700.314,12 zł  

i dofinansowaniu 6.173.209,74zł z efektem w postaci  wybudowania  

i przebudowania 2.040 m wałów przeciwpowodziowych i objęcia ochroną 40 ha. 

7. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Świdnica” – 

beneficjent Gmina Świdnica, o wartości całkowitej 7.448.206,98 zł i dofinansowaniu 

5.910.946,42 zł z efektem  w postaci  wybudowania 5.423 m sieci wodociągowej 

oraz 16.678 m sieci kanalizacji sanitarnej. 

W okresie sprawozdawczym wykryto 8 nieprawidłowości  na łączna kwotę 403.011,73 zł. 

Wydana została jedna decyzja administracyjna nakazująca dokonanie zwrotu z tytułu 

nałożonej korekty.  Beneficjent odwołał się od decyzji do Instytucji Zarządzającej, która 

uchyliła decyzję z przyczyn formalnych (nie kwestionowano merytorycznej podstawy 

wydania decyzji).   Przeprowadzono ponowną procedurę wydania decyzji, którą zakończono  

po 31 grudnia 2012 roku. 

W 2012 r. przeprowadzono 49  kontroli projektów.  W tej liczbie ujęte są zarówno kontrole 

doraźne - 4,  jak i na miejscu na zakończenie projektu -  23 kontrole, 20 kontroli  

na dokumentach w związku z zakończeniem realizacji projektów, 1 kontrola w okresie 

trwałości oraz 1 kontrola sprawdzająca. Kontrole na miejscu realizowane były przez  zespoły 

kontrolne, najczęściej w 3 osobowym składzie.  Pozytywny wynik kontroli  stanowił 

podstawę do zrealizowania płatności końcowej projektu.  

Pracownicy zaangażowani we wdrażanie LRPO uczestniczyli w 5 szkoleniach (w różnych 

formach) związanych z finansami, systemem zamówień publicznych, nieprawidłowościami, 

procedurami FIDIC, a także odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną. 

Łącznie  w szkoleniach wzięły udział 32 osoby. 
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Wykaz umów  z  POIiŚ – stan na dzień 31 grudnia 2012roku                          
 

wykaz nr 3 
 

Lp. 

Data 
podpisania 

umowy / 
ostatniego 

aneksu 

Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Wartość ogółem Dofinansowanie 
Data 

zakończenia 
realizacji 

1 2010-12-16 
Ujście Warty - zintegrowana 
gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracji Witnica 

Gmina Witnica 26 934 638,16 13 212 296,86 2012-12-31 

2 2012-12-12 
Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie 
aglomeracji Żagań 

Żagańskie Wodociągi 
i Kanalizacje Spółka z 
o.o. 

79 654 971,00 34 045 971,94 2014-12-31 

3 2012-12-13 

Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki ściekowej  
na terenie miasta i gminy 
Lubsko 

Gmina Lubsko 54 396 066,90 22 157 191,90 2013-12-31 

4 2012-10-31 

"Kompleksowe rozwiązanie 
gospodarki wodno - 
ściekowej dla aglomeracji 
Szprotawa" 

Gmina Szprotawa 106 907 706,76 51 508 521,52 2015-06-30 

    RAZEM PRIORYTET  I 267 893 382,82 120 923 982,22   

1 2012-10-01 

Rozbudowa i modernizacja 
systemu gospodarki 
odpadami dla rejonu Zielonej 
Góry 

Miasto Zielona Góra 28 289 830,43 10 775 175,21 2013-08-31 

2 2011-12-12 

Rozbudowa i modernizacja 
Zakładu Utylizacji Odpadów 
w Gorzowie Wlkp.,  
ul. Małyszyńska 180 

Zakład Utylizacji 
Odpadów Sp. z o.o. w 
Gorzowie Wlkp. 

24 920 589,73 11 321 777,61 2011-07-15 

    RAZEM PRIORYTET  II 53 210 420,16 22 092 952,82   

      OGÓŁEM 321 103 802,98 143 016 935,04   
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 Umowy w ramach konkursów LRPO podpisane w 2012 roku 
 

wykaz nr 4 
 

Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta 
Data 

podpisania 
umowy 

Dofinansowa
nie  

Wartość 
projektu 

      
 

konkurs LRPO/3.1/1/2012  -  Działanie 3.1 
  

      

1 

Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego w Gminie Zielona Góra (Etap 
II) oraz wsparcie systemu alarmowania i 
ostrzegania przed zagrożeniami 

Gmina Zielona Góra 2012-11-06 1 468 840,63 1 728 047,81

2 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy Stare Kurowo poprzez zakup 
ciężkiego samochodu ratunkowo-
gaśniczego oraz budowę remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławinie 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Gmina Stare Kurowo 2012-11-05 1 775 657,14 2 089 008,41

3 
Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego 
poprzez zakup średniego pojazdu 
strażackiego dla OSP Otyń. 

Gmina Otyń  2012-10-30 605 586,75 712 455,00

4 

Wsparcie Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP w Iłowej. 

Gmina Iłowa  2012-11-06 591 339,90 695 694,00

5 

Rozbudowa wielofunkcyjnego zbiornika 
małej retencji nr I/400 w Gminie Świdnica 
dla poprawy bilansu wodnego w powiecie 
zielonogórskim 

Gmina Świdnica 2012-12-20 2 640 870,48 3 846 888,11

6 
Odbudowa Kanału Przeciwpożarowego na 
długości 1100 mb w centrum miasta 
Lubsko 

Województwo Lubuskie 
reprezentowane przez 
Lubuski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych 

2012-10-31 2 395 868,63 2 925 654,47

7 

Unowocześnienie systemu ochrony 
przeciwpożarowej Gminy Bytom 
Odrzański - rozbudowa Remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

Gmina Bytom 
Odrzański 2012-10-03 2 412 807,36 2 977 821,87

8 Zakup średniego pojazdu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP Kargowa Gmina Kargowa  2012-11-05 600 484,20 706 452,00

9 
Budowa remizy strażackiej wraz z 
wyposażeniem Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej 

Gmina Przewóz 2012-11-14 1 797 399,71 2 114 587,90

10 Budowa Remizy wraz z salą szkoleniowo-
treningową w Radnicy 

Gmina Krosno 
Odrzańskie 2012-11-14 1 694 569,17 2 043 623,57

11 
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Zwierzynie 

Gmina Zwierzyn  2012-11-14 571 455,00 672 300,00

12 Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Nr 2 PSP w Zielonej Górze - Etap II 

Miasto Zielona Góra-
Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

2012-11-07 3 683 333,34 4 333 333,35
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13 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
ratowniczo-gaśniczej OSP Gminy Zabór 
dla skuteczniejszego przeciwdziałania 
zagrożeniom w pasie rzeki Odry Powiatu 
Zielonogórskiego 

Gmina Zabór  2012-11-06 1 094 224,16 1 564 407,37

14 

Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP 
Gminy Kożuchów ujętych w KSRG dla 
skuteczniejszego przeciwdziałania 
zagrożeniom 

Gmina Kożuchów 2012-10-16 3 183 930,30 3 979 912,87

15 
Budowa wojewódzkiego stanowiska 
kierowania przy KW PSP w Gorzowie 
Wlkp. 

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorzowie 
Wlkp. 

2012-11-14 4 372 438,94 5 144 045,82

16 Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w 
zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I 

Województwo Lubuskie 
reprezentowane przez 
Lubuski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Zielonej 
Górze 

2012-10-31 11 586 381,41 17 072 993,67

17 Utworzenie centrum ratownictwa 
pożarniczego w Nowym Miasteczku 

Gmina Nowe 
Miasteczko 2012-10-10 3 400 000,00 4 561 450,01

18 
Zakup nowoczesnego radiowego systemu 
ostrzegania ludności zlokalizowanego na 
terenie Powiatu Nowosolskiego 

Powiat Nowosolski 2012-11-14 498 950,00 587 000,00

      razem 44 374 137,12 57 755 676,23

  
 

konkurs LRPO/3.3/1/2012  -  Działanie 3.3 
 

     

1 

Zakup agregatu pompowego na cele 
przeciwpowodziowe dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Żaganiu 

Powiat Żagański 2012-03-09 272 425,00 320 500,00

2 

Zakup wyposażenia dla prac naukowo – 
badawczych związanych z tworzeniem 
baz danych o bioróżnorodności w 
województwie lubuskim 

Uniwersytet 
Zielonogórski 2012-03-06 527 487,69 620 573,76

3 Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego 
dla OSP w m. Radnica 

Gmina Krosno 
Odrzańskie 2012-01-19 324 793,50 382 110,00

4 "Utworzenie centrum edukacji Klubu 
Przyrodników w Owczarach" 

Klub Przyrodników w 
Świebodzinie 2012-09-17 147 050,00 339 002,94

5 
Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego 
poprzez zakup lekkiego pojazdu 
strażackiego dla OSP Przewóz  

Gmina Przewóz 2012-01-27 325 380,00 382 800,00

      
razem 1 597 136,19 2 044 986,70
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