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INFORMACJE OGÓLNE 

1.  WSTĘP 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jest 

samodzielną instytucją finansową i  funkcjonuje, w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jako samorządowa osoba prawna. 

Przedmiotem działania Funduszu jest finansowanie, głównie inwestycji ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej, zgodnie z kierunkami polityki ochrony środowiska i celami 

środowiskowymi wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, realizowane 

w oparciu o środki własne i środki powierzone przez jednostki zewnętrzne. Istotną rolą 

Funduszu jest prowadzenie działań edukacyjnych oraz informacyjno – promocyjnych 

związanych z problematyką ochrony środowiska. 

W roku 2015 Fundusz kontynuował zadania związane z obsługą na terenie województwa 

lubuskiego środków unijnych przeznaczonych na ochronę środowiska. w ramach perspektywy 

finansowej 2007-2013. Odbywało się to w ramach:  

• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - w roli Instytucji 

Wdrażającej (pośredniczącej II stopnia) w zakresie dwóch priorytetów: I - Gospodarka 

wodno-ściekowa oraz II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,  

• Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO) - w roli Instytucji 

Pośredniczącej w Priorytecie III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska 

przyrodniczego. 

Fundusz, w roku 2015, rozszerzył sferę swej działalności podpisując w styczniu wstępne 

porozumienie z NFOŚiGW w  sprawie współpracy w zakresie przygotowania projektu pn. 

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego  

oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Rozpoczęcie pełnej 

realizacji zadań związanych z tym projektem planowane jest na  I półrocze 2016 roku.  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 

prowadził w 2015 roku działalność, która była regulowana przez  następujące podstawowe 

przepisy prawa oraz porozumienia: 

• Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r. poz. 

1232 ze zm.),  
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• Ustawa  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 r. poz. 469, ze zm.), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. (Dz. U. 2015 r. poz. 1651  

ze zm.), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885  

ze zm.),  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie gospodarki 

finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. 2010 r. 

poz. 1479), 

• Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013 r. poz. 330  

ze zm.), 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015 r. poz. 613 

ze zm.),   

• Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

(Dz. U. 2014 r. poz. 1649 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r.,  

poz. 907 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zm.),  

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015 r. 

poz. 2058) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  (Dz. U.  

2007 r. poz. 68), 

• Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 168), 

• Statut WFOŚiGW w Zielonej Górze nadany Uchwałą nr XLVIII/480/2010 Sejmiku 

Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku, 

• Porozumienie 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  
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25 mln euro) zawarte w dniu 25 czerwca 2007 roku z Ministrem Środowiska  

wraz z późn. aneksami, 

• Porozumienie w sprawie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013 dla Priorytetu III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska 

przyrodniczego zawarte w dniu 13 grudnia 2007 z Zarządem Województwa 

Lubuskiego wraz z późn. aneksami. 

Równocześnie działalność Funduszu regulowana była także, przyjmowanymi przez organy 

Funduszu w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami, dokumentami wewnętrznymi 

takimi jak: 

• lista przedsięwzięć priorytetowych, 

• kryteria wyboru przedsięwzięć oraz ogólne zasady udzielania pomocy finansowej  

ze środków Funduszu, w tym zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb  

i zasady udzielania i rozliczania dotacji, 

• plan działalności oraz plan finansowy Funduszu. 

2.  RADA NADZORCZA 

Rada Nadzorcza w 2015 roku   funkcjonowała w składzie: 

• Mateusz Balcerowicz - przedstawiciel Ministra Środowiska - Przewodniczący RN,  

• Zbigniew Kołodziej – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Sejmiku Województwa Lubuskiego - Wiceprzewodniczący RN, 

• Jerzy Tonder – Wicedyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi 

Urzędu Marszałkowskiego - Sekretarz RN, 

• Ryszard Barański - przedstawiciel Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, 

• Leszek Jerzak - Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody (od dnia 

11.05.2015 r.), 

• Wojciech Kozieja - przedstawiciel  organizacji ekologicznych,   

• Ludwik Lipnicki - Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody (do dnia 

16.04.2015 r.), 

• Jan Rydzanicz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.  

W roku 2015 w trakcie 10 posiedzeń  Rada Nadzorcza przyjęła łącznie 40 uchwał. W dniu  

20 marca 2015 roku Rada Nadzorcza przyjęła uchwały: nr 000/20/15 w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2014  
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oraz przeznaczenia zysku  za rok 2014 i  nr 000/21/15 w sprawie  zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania Zarządu z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze w roku 2014. 

Lista przedsięwzięć priorytetowych na 2016 rok przyjęta została uchwałą nr 000/11/15  

z dn. 27 lutego 2015 roku. Kryteria wyboru przedsięwzięć oraz ogólne zasady udzielania 

pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w tym zasady udzielania i umarzania pożyczek  

oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji na 2016 rok przyjęte zostały uchwałą   

nr 000/12/15 z dn. 27 lutego 2015 roku, a zmienione uchwałą nr 000/28/15 z dn. 31 lipca 

2015 roku oraz nr 000/32/15 z dn. 11 września 2015 roku. 

Obowiązujące na 2015 rok Kryteria wyboru przedsięwzięć, ogólne zasady udzielania pomocy 

finansowej ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze, zasady udzielania i umarzania 

pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przyjęte były uchwałą Rady 

Nadzorczej nr 000/05/14 z dn. 17 marca  2014 roku. 

Obowiązująca na 2015 rok lista przedsięwzięć priorytetowych, przyjęta została uchwałą Rady 

Nadzorczej nr 000/04/14 z dn. 17 marca 2014 roku. 

Obowiązujący na rok 2015 Plan działalności Funduszu, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej  

nr 000/36/14 z dn. 28 listopada 2014 roku korygowany był w 2015 roku uchwałami Rady 

Nadzorczej: nr 000/06/15 z dn. 17 lutego oraz nr 000/36/15 z dn. 20 listopada. 

Obowiązujący na rok 2015 Plan finansowy,  przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 000/37/14 

z dn. 28 listopada 2014 roku, korygowany  był w 2015 roku uchwałami Rady Nadzorczej:  

nr 000/07/15 z dn. 16 lutego oraz nr 000/37/15 z dn. 20 listopada. 

W dniu 20 listopada 2015 roku uchwałą nr 000/39/15 przyjęty został Plan działalności  

Funduszu na rok 2016, a uchwałą  nr 000/40/15 Plan finansowy Funduszu na rok 2016. 

3.  ZARZĄD I BIURO FUNDUSZU 

W 2015 roku Zarząd  Funduszu pracował w następującym składzie: 

• Jolanta Fedak  -  Prezes Zarządu (od dnia 15.03.2015r), 

• Michał Stosik  -  Z-ca Prezesa Zarządu, 

• Łukasz Pabierowski – Z-ca Prezesa Zarządu (od dnia 01.02.2015r), 

• Maciej Kałuski - Z-ca Prezesa Zarządu (do dnia 20.01.2015r.), 

• Jarosław Kaszkowiak – Z-ca Prezesa (do dnia 20.01.2015r.). 
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W okresie sprawozdawczym Zarząd na  51  posiedzeniach podjął  91 uchwał dotyczących:  

• udzielenia promes dofinansowania zadań, 

• udzielenia dofinansowania zadań, 

• przyjęcia rozliczeń końcowych zadań, 

• przyjęcia rozliczeń częściowych zadań, 

• przyznania nagród za działalność na  rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracownika administracji rządowej  

i samorządowej, 

• regulaminu zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku  

od nieruchomości, 

• zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku  

od nieruchomości, 

• zmiany Regulaminu Organizacyjnego, 

• przyjęcia Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach 

Programu „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji 

wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych 

źródeł energii” nabór – 2015, 

• przyjęcia warunków udzielania dofinansowania zadań związanych z usuwaniem 

azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2016-2017, 

• wydania decyzji administracyjnych w przedmiocie zwrotu nieprawidłowo 

wydatkowanych środków w ramach LRPO 2007-2013, 

• postanowienia o zarachowaniu wpłaty z tytułu nieprawidłowo wydatkowanych 

środków w ramach LRPO 2007-2013, 

• składu Grup Roboczych do oceny wniosków w ramach LRPO 2007-2013, 

• uchylenia uchwały dotyczącej powołania Zespołu d.s. Kontroli Zadań. 

 
Na koniec 2015 roku w Funduszu zatrudnionych było (poza 3 osobowym Zarządem)  

30 osób, z tego w Wydziale Ekspertyz Ekonomiczno-Inżynierskich – 7 osób,  w Wydziale  

Funduszy Europejskich – 15 osób, w Wydziale Finansowo-Księgowym – 3 osoby,  

w Wydziale Administracyjnym Biura – 4 osoby oraz Pełnomocnik ds. systemu 

zarządzania jakością.  Obsługa zadań unijnych (realizowana przez Wydział Funduszy 

Europejskich oraz częściowo przez Wydział Finansowo-Księgowy, a w zakresie nadzoru 

przez Zarząd) na koniec 2015 roku absorbowała 14,40 etatu,  z tego 6,55 przypadało  
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na POIiŚ, a 7,85 na LRPO. W Funduszu funkcjonował również Zespół Doradców 

Energetycznych, który absorbował 2,4 etatu spośród pracowników innych wydziałów. 

Podobnie jak w latach ubiegłych obsługa prawna  wykonywana była przez firmę 

zewnętrzną na zasadzie stałego zlecenia. Prowadzenie spraw BHP realizowane było   

w ramach umowy zlecenia.  

4.  POMOC PUBLICZNA 

Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Wojewódzki 

Fundusz jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Fundusz udzielił w 2015 roku pomocy de minimis w łącznej kwocie 51.389 zł. Wsparcie  

w formie pożyczki uzyskał jeden podmiot działający na terenie województwa lubuskiego. 

5.  KONTROLE  

5.1.  Kontrole zewnętrzne 

W 2015 roku  instytucje zewnętrzne przeprowadziły osiem  kontroli działalności Funduszu. 

1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – dwie kontrole:  

• „Audyt operacji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego”,  

w dn. 4.03.2015 r.,  

• „Kontrola w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego”, projekt 

nr 03.02.00-08-009/12”, w dniu 9.10.2015 r. 

2. Urząd Marszałkowski - Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem 

Operacyjnym - dwie kontrole: 

• „Kontrola projektu:  RPLB 06.01.00-08-002/14 – wsparcie zarządzania  

i wdrażania w 2014r.”, w dniach 23-27.02.2015 r., 

• „Kontrola systemowa LRPO”, w dniach 22-26.06. 2015 r., 

3. Ministerstwo Środowiska: 

• „Kontrola systemowa IP w ramach POIiŚ 2007-2013”,  w dniach 16-17.10.2015r. 

4. Lubuski Urząd Wojewódzki - Instytucja pośrednicząca w certyfikacji: 

• „Kontrola systemowa: system weryfikacji  wydatków, realizacji obowiązków 

kontrolnych, nieprawidłowości oraz Krajowy System Informatyczny SIMIK”,  

w dniach 11-15.05.2015 r.  

5. Archiwum Państwowe 

 
Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2015                                                              6 



 

• „Kontrola Archiwum Zakładowego”, w dn. 22.07.2015 r. 

6. Komenda Miejska PSP w Zielonej Górze: 

• „Kontrola przeciwpożarowa”, w dn. 14.12.2015 r.  

Wydawane zalecenia pokontrolne realizowane były w trybie roboczym. 

5.2   Kontrole wewnętrzne 

W 2015 roku Wojewódzki Fundusz w ramach działalności statutowej przeprowadził  

22 terenowe kontrole realizacji zadań dofinansowanych ze środków krajowych. 

Wykonane kontrole na miejscu dotyczyły w 14-tu przypadkach umów dotacji, w 5-ciu 

przypadkach umów pożyczek, a 3 dotyczyły umów przekazania środków. Kontrolą objęto 

zadania realizowane na podstawie umów zawartych w latach 2012 – 2015. Ustalenia  

z kontroli opisano w protokołach, które bez uwag podpisali wszyscy kontrolowani. 

Dokumentacja fotograficzna kontrolowanych obiektów przechowywana jest w formie 

elektronicznej 

W 2015 roku wykonano również kontrolę w ramach „Porozumienia w sprawie powierzenia 

niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji z dnia  

4 września 2013 r.” z NFOŚiGW. Na podstawie „Rocznego planu kontroli w miejscu 

realizacji projektów GIS planowanych do wykonania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze w 

2015 r.” wykonano kontrolę zadania pn. „Termomodernizacja oraz modernizacja systemów 

ciepłowniczych obiektów oświatowych Gminy Lubsko”. 

Oprócz prowadzonych kontroli w terenie, na bieżąco weryfikowano dokumenty formalne  

i finansowe związane z realizowanymi umowami, zarówno na etapie przygotowania, 

realizacji jak i rozliczenia końcowego. 

Szczególną formą kontroli wewnętrznej wspomagającą proces zarządzania Wojewódzkim 

Funduszem był audyt wewnętrzny. Jest on działalnością niezależną i obiektywną, której 

celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną 

ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Zarządzeniem nr 09/15 Prezesa Zarządu 

WFOŚiGW w Zielonej Górze z dnia 10 września 2015 roku w sprawie prowadzenia audytu 

wewnętrznego w WFOŚiGW w Zielonej Górze zarządzono zaprzestanie prowadzenia audytu 

wewnętrznego w WFOŚiGW z dniem 1 października 2015 r. Pozostawiono wykonywanie 

audytów obowiązkowych tzn. opracowanie opinii audytu wewnętrznego w sprawie oceny 

stanu kontroli zarządczej wspomagające sporządzenie oświadczenia o stanie kontroli 

zarządczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej 

Górze oraz roczny audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji na podstawie Rozporządzenia 
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Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań  

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych.  

6.   SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

Od 14 lat w Funduszu funkcjonuje system zarządzania jakością potwierdzony przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą TUV NORD Polska. W lutym 2014 roku Fundusz 

uzyskał certyfikat na kolejny okres, do dnia 3 lutego 2017 roku. Zgodnie z „Umową  

o certyfikację Systemu Zarządzania Jakością oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu”, 

w dniu 20.01.2015 r. przeprowadzony został z wynikiem pozytywnym pierwszy audyt 

nadzoru. Obowiązująca norma to „Systemy zarządzania jakością. Wymagania PN-EN ISO 

9001:2009”. Oznacza to, że organizacja jaką jest WFOŚiGW w Zielonej Górze, wprowadziła 

i stosuje system zarządzania jakością w zakresie finansowego wspierania przedsięwzięć z 

dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz realizacji powierzonych zadań w 

procesie zarządzania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. System zarządzania 

jakością potwierdza, iż zarządzanie powierzonymi Funduszowi środkami odbywa się pod 

stałym nadzorem, wg ściśle określonych procedur, zapewniających skuteczne spełnianie 

ustalonych wymagań jakościowych.  

7.  DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-PROMOCYJNA 

Działalność informacyjno-promocyjna w Funduszu w 2015 roku została zintensyfikowana. 

Współpraca ze społeczeństwem województwa lubuskiego, podejmowana była nie tylko  

w zakresie ustawowej działalności statutowej, lecz także w ramach realizacji własnych 

projektów integracyjno-edukacyjnych. Działania te miały na celu przede wszystkim 

ułatwienie dostępu mieszkańcom, beneficjentom i potencjalnym beneficjentom środków 

Funduszu do wysokiej jakości informacji o środowisku i rozwoju zrównoważonym  

oraz upowszechnienie wiedzy o możliwościach podejmowania inicjatyw  przyspieszających 

tempo rozwoju społecznego i gospodarczego województwa lubuskiego  w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. Spośród takich działań integracyjnych wymienić należy: 

• Festyn Ekologiczny „Chronimy środowisko” zorganizowany 12 czerwca 2015 r.  przez 

Fundusz wraz z Radiem „Zachód’ w Zielonej Górze z okazji Międzynarodowego Dnia 

Ochrony Środowiska Naturalnego. Różnorodne formy działań edukacyjnych w trakcie 

Festynu prezentowało 20 podmiotów, w tym głównie beneficjenci Funduszu: Gmina 

Lubsko, Urząd Miasta Gorzów Wlkp., Oddział PGE Górnictwo i Energetyka 
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Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, Żagańskie Wodociągi  

i Kanalizacje Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Żary, Państwowa 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze, Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Zielona Góra, Park Mużakowski, PGL Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Bytnica, Park Narodowy UJŚCIE WARTY, Krośnieńskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Zielonej Górze, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Państwowa Straż 

Pożarna w Zielonej Górze, Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Opole, Muzeum 

Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, Centrum Medyczne Aldemed  

w Zielonej Górze oraz  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie i  Bank Ochrony Środowiska  S.A. O Zielona Góra. 

Przebieg Festynu, wraz z prezentacją różnorodnego sprzętu wykorzystywanego na rzecz 

ochrony środowiska, wywiadami i relacjami z konkursów przyrodniczych, gier, quizów  

i miniwarsztatów tematycznych, w których uczestniczyło ponad 1.500 dzieci z 19 szkół 

województwa lubuskiego i dorośli, relacjonowany było na żywo na radiowej antenie.  

• Jesienny cykl spotkań szkoleniowych z beneficjentami Funduszu, zainteresowanymi 

uzyskaniem pomocy finansowej ze środków krajowych Funduszu na zadania planowane 

do realizacji w 2016 roku w zakresie: gospodarki wodnej i ochrony wód, ochrony ziemi, 

monitoringu środowiska, ochrony atmosfery, nadzwyczajnych zagrożeń, ochrony 

różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej. W szkoleniach, przeprowadzonych 

przez Fundusz w dniach 7-13.09.2015 r. uczestniczyło 178 przedstawicieli beneficjentów 

Funduszu: gmin, zakładów gospodarki komunalnej, spółek wodno-ściekowych, spółek 

prawa handlowego, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, uczelni lubuskich, 

wydawnictw, nadawców radiowych i telewizyjnych, jednostek organizacyjnych 

posiadających i nieposiadających osobowości prawnej oraz państwowych jednostek 

budżetowych.  

W trakcie szkolenia Zarząd Funduszu i eksperci kierunkowych priorytetów przedstawili 

główne kierunki działalności, formy udzielanej przez Fundusz pomocy w 2016 roku, 

rodzaje zadań, które mogą uzyskać dofinansowanie, zasady i kryteria ich wyboru, 

obowiązujące procedury ubiegania się o dofinansowanie, aktualne formularze wniosków 

i załączników. Każdy codzienny blok szkoleniowy wzbogacony był krótkim omówieniem 

wybranych problemów z zakresu ochrony środowiska w województwie lubuskim,  

w tym  prezentacją: zaktualizowanej strategii Funduszu na lata 2013-2016 z perspektywą 

do roku 2020 oraz  systemu doradztwa energetycznego i tworzenia planów gospodarki 
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niskoemisyjnej,  programów priorytetowych realizowanych przez Fundusz, a także 

interaktywnymi wykładami, przygotowanymi przez zaproszonych Beneficjentów 

Funduszu, pn. „Zwierzęta konfliktowe w miastach”, „Rehabilitacja dzikich zwierząt 

chronionych prawem” oraz  „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami wraz z Planem 

Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”.  

W ramach działań informacyjno – promocyjnych Fundusz wspierał aktywność w sferze 

ochrony środowiska przyznając w 2015  roku nagrody za działalność na rzecz ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników 

administracji rządowej i samorządowej. W roku 2015 przeznaczył na ten cel 50.000 zł.  

1. Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego wyróżniono podmioty 

najbardziej zaangażowane w rozwijanie edukacji ekologicznej Lubuszan w latach 2010-

2014. W kategorii podmiotów realizujących zaangażowaną edukację ekologiczną  

w województwie lubuskim, kierowaną do ogółu społeczeństwa, w tym szczególnie 

młodego pokolenia, upowszechniających wiedzę o środowisku, jego bogactwie  

i cywilizacyjnych zagrożeniach nagrodę w kwocie 10.000 zł przyznano Polskiemu Radiu 

Regionalnej Rozgłośni w Zielonej Górze "Radiu Zachód" S.A. W kategorii tej przyznano 

również 2 równorzędne honorowe wyróżnienia  dla Uniwersytetu Zielonogórskiego i PGL 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytnica. Natomiast w kategorii podmiotów realizujących 

projekty edukacyjne dofinansowywane przez Fundusz, szczególnie wspomagające 

kształcenie ekologiczne dzieci i młodzieży w systemie pozaformalnym nagrody   

 po 5.000 zł otrzymały: Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego Nr 1  

w Gorzowie Wlkp. oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuskiego Oddziału 

Regionalnego w Zielonej Górze, a 3 równorzędne wyróżnienia Gmina Dąbie i Szkoła 

Podstawowa w Gronowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 

w Gorzowie Wlkp. oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział 

Wojewódzki w Zielonej Górze. Wszystkich nagrodzonych uhonorowano również  

dyplomami „Partner w Edukacji Ekologicznej – Naturalnie!”. 

2. Nagrodzono również laureata, z terenu województwa lubuskiego, XVI Edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu o Puchar Recyklingu w kategorii Edukacja Recyklingowa - 

Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp., któremu przyznano nagrodę  

w wysokości 5.000 zł.  
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3. Fundusz wyróżnił także, kwotami po 10 tys. zł,  Gminę Siedlisko oraz Gminę Bytom 

Odrzański  uczestniczące w Programie priorytetowym NFOŚiGW  pn. „Gospodarowanie 

odpadami innymi niż komunalne. Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, 

realizowanym we współpracy z NFOŚiGW. Nagrody przyznane zostały  

za  zaangażowanie w prawidłową i efektywną realizację Programu oraz dotychczasową 

owocną współpracę z Funduszem przy wypełnianiu zobowiązań wynikających  

z ustalonych  zasad dotyczących Programu. Laureaci należą do sześciu gmin 

województwa lubuskiego, które przystąpiły do I edycji Programu priorytetowego  

i uczestniczyły we wszystkich dotychczasowych 5 edycjach.  

4. Nagrodę indywidualną w wysokości 5.000 zł, za działalność publicystyczną w zakresie 

ekologii, ochrony środowiska i jego zagrożeń w województwie lubuskim, działalność 

edukacyjną i popularyzującą wiedzę o ochronie środowiska, przyznano red.  Krzysztofowi 

Baługowi, który od wielu lat na antenie radiowej zajmuje się prezentacją problematyki 

związanej z ochroną środowiska i ekologią w różnorodnych formach dziennikarskich: 

informacji, reportażu, wywiadu, publicystyki. Realizuje kampanie edukacyjne  

w kluczowych dla ochrony środowiska obszarach tematycznych, takich jak  

np. „Tropiciele Trucicieli” czy „Moja przygoda z ekologią”, kierowane do młodych 

radiosłuchaczy, czy też realizowana w 2014 r. kampania przybliżająca mieszkańcom 

województwa lubuskiego nowe zasady gospodarowania  odpadami komunalnymi  

oraz prezentująca nowe obowiązki mieszkańców w zakresie utrzymania czystości  

i porządku w gminach lubuskich. 

Przedstawiciele Funduszu w ciągu całego roku pozostawali  do merytorycznej dyspozycji 

podmiotów realizujących projekty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

w województwie. Realizowane to było poprzez udział Funduszu w imprezach przez nie 

organizowanych, np.: 

• Prezentacja „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego  

i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i OZE” – 

w trakcie Konwentu wyjazdowego Gmin Województwa Lubuskiego w Mierzęcinie. 

Przedstawiciel Funduszu przedstawił wójtom, burmistrzom i prezydentom regionu 

lubuskiego założenia systemu, w tym działania w obszarach: zwiększenia świadomości  

nt. rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, wsparcia gmin w przygotowaniu i wdrażaniu 

Planów Gospodarki Niskoemisyjnej - Plan działań na rzecz zrównoważonej energii  
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oraz wsparcia w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności 

energetycznej. 

• Prezentacja procesu finansowania gospodarki odpadami przez Fundusz - w trakcie 

Regionalnej Konferencji nt. Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa 

Lubuskiego, zorganizowanej przez Województwo Lubuskie. Przedstawiciel Funduszu 

zaprezentował uczestnikom Konferencji możliwości i formy finansowania gospodarki 

odpadami, zasady udzielania pomocy finansowej, kryteria wyboru przedsięwzięć  

oraz procedury ubiegania się o pomoc. Przedstawione zostały  też zadania zrealizowane  

w latach 2010-2015 z dofinansowaniem Funduszu oraz  Program prowadzony  

przez Fundusz wspólnie z NFOŚiGW w Warszawie, w zakresie usuwania odpadów 

zawierających azbest  w kontekście zasad udzielania pomocy, efektów realizacji  

tego programu w latach 2011-2014 oraz planowanej jego realizacji w latach kolejnych. 

• Prezentacja form i możliwości finansowania inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych 

przez Fundusz  - w trakcie Konferencji pn. „Sieci wodociągowe i kanalizacyjne w Gminie 

Krosno Odrzańskie – realizacja potrzeb mieszkańców z portfela środków UE”, 

zorganizowanej w Krośnie Odrzańskim. Przedstawiciel  Funduszu zaprezentował 

uczestnikom Konferencji  działania Funduszu jako instytucji wspierającej przedsięwzięcia 

realizowane w województwie lubuskim w dziedzinie ekologii, szczególnie w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej. 

Ważnym źródłem przekazu informacji o Funduszu były wywiady udzielane przez członków 

Zarządu, przede wszystkim w prasie lokalnej oraz w Radiu regionalnym.  

W dalszym ciągu Fundusz poprzez stronę  www.wfosigw.zgora.pl, w tym poprzez 

publikowany na niej Biuletyn Informacji Publicznej, rozpowszechniał wszystkie niezbędne 

dokumenty, m. innymi: bieżące kryteria i zasady, programy dofinansowania zadań 

ekologicznych,  wzory aktualnych wniosków, wykazy i wzory dokumentów wymaganych  

w procedurach przyznawania pomocy. W ramach strony funkcjonowały dwa odrębne serwisy 

poświęcone POIiŚ oraz LRPO. 

W ramach zaplanowanego spójnego systemu przepływu informacji pomiędzy Funduszem  

a mieszkańcami województwa, w tym szczególnie obecnymi i potencjalnymi beneficjentami, 

podjęto również decyzję o wydaniu 500 egz. kalendarza WFOŚiGW w Zielonej Górze  

na rok 2016,  zawierającego, poza wizualizacją bogactwa przyrody lubuskiej, harmonogram 

działań beneficjentów korzystających z dofinansowania Funduszu i terminarz dostarczania 
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wymaganych wniosków, spłat i innych dokumentów. Kalendarz przekazany został  

do wszystkich bieżących i potencjalnych beneficjentów. 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

8.1  Pozyskiwanie środków 

Środki wykorzystywane na działalność statutową Funduszu pochodziły z: opłat za korzystanie 

ze środowiska, kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska, oprocentowania 

udzielonych pożyczek oraz operacji kapitałowych prowadzonych z wykorzystaniem czasowo 

wolnych środków. 

Corocznie znaczące źródło dofinansowywania stanowią środki, które wracają do Funduszu  

w postaci spłacanych rat kapitału pożyczek udzielanych przez Fundusz w latach poprzednich. 

8.2.  Realizacja zadań statutowych 

Podstawowym dokumentem strategicznym obowiązującym w Funduszu jest „Strategia 

działania Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej 

Górze na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020”.  

We wrześniu 2015 roku Strategia została zaktualizowana. Spowodowane to było dokonaną  

w 2015 roku aktualizacją „Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu  

i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016  

z perspektywą do 2020 roku”.  W aktualizacji uwzględniono wnioski i rekomendacje  

z wdrażania Strategii w latach 2013-2014 oraz ujęto nowe obszary aktywności pojawiające 

się w związku ze zmianą uwarunkowań w ww. przedziale czasu, m.in. w zakresie wspierania  

warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Aktualizacja 

wynikała również z kończącego się wydatkowania środków w ramach perspektywy 

finansowej Unii Europejskiej 2007-2013 oraz potrzeby dostosowania zasad finansowania 

środkami Funduszu do warunków wydatkowania środków unijnych w ramach perspektywy 

2014-2020. 

Na podstawie zidentyfikowanych potrzeb środowiskowych w województwie lubuskim, 

Fundusz realizował nadal cztery główne priorytety. Należały do nich: Ochrona  

i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, Racjonalne gospodarowanie odpadami 

i ochrona powierzchni ziemi,  Ochrona atmosfery  oraz Ochrona różnorodności biologicznej  

i funkcji ekosystemów. Poza nimi Fundusz do swych działań priorytetowych zaliczał  
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również inne, wybrane, w komponentach: Monitoring, Nadzwyczajne zagrożenia  

oraz Edukacja ekologiczna. 

Działalność Funduszu w roku 2015 obejmowała realizację zadań statutowych wyrażającą   

się udzielaniem pomocy finansowej na zadania proekologiczne ze środków własnych 

Funduszu w formie pożyczek, dotacji, przekazania środków oraz dopłat do oprocentowania 

kredytów bankowych i częściowej spłaty kapitałów.  

Na rok 2015 złożono 162 wnioski. Z przyczyn formalnych odrzucono 14 wniosków. 

Sporządzeniem umowy w roku 2015 sfinalizowano 105 wniosków na łączną kwotę  

(z uwzględnieniem aneksów) 35.391.008,39 zł, w tym: 17 umów pożyczek na kwotę 

27.426.333,62 zł oraz 85 umów dotacji i 3 umowy przekazania środków na łączną kwotę 

7.964.674,77 zł.  W związku z formalną rezygnacją lub brakiem złożenia ostatecznego 

wniosku przez wnioskodawców 41 wniosków nie zostało załatwionych. Dwie umowy 

dotyczące finansowania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe  

w ramach  budżetu 2015 podpisano w grudniu 2014 roku  Listę  umów  zawartych w roku 

2015 załączono do sprawozdania w postaci wykazu  nr 1. 

W tabeli nr 1 oraz na  wykresie nr 1 przedstawiono strukturę umów zawartych w 2015 roku 

wg komponentów, w podziale na pożyczki i dotacje łącznie z przekazaniem środków.  

W ujęciu wartościowym największy udział miały umowy w komponencie Ochrona wód,  

na który przypadło 58,1% całej kwoty pomocy, w tym 74,0% kwoty pożyczek. Z danych  

za ostatnie 4 lata wynika, że rok 2015 nie odbiegał w tym zakresie od lat poprzednich,  

z wyłączeniem roku 2014, w którym zawarto 3 znaczące umowy na dofinansowanie zadania 

w ramach Programu Kawka.  

W ramach działalności statutowej w okresie objętym sprawozdaniem Fundusz obsługiwał  

180 umów (w tym: 89 pożyczek, 86 dotacji oraz 5 przekazania środków), zawartych w roku 

2015 jak i w latach poprzednich.  

W roku 2015 Fundusz podpisał 17 aneksów do umów zawartych w roku 2015, jak i w latach 

poprzednich zwiększając wartość dofinansowania na kwotę ogółem 5.325.658,38 zł.  

Tak jak w latach ubiegłych, Fundusz  nie dofinansowywał bezpośrednio osób fizycznych. 

Obsługa tej grupy klientów realizowana była  w ramach linii kredytowych prowadzonych  

na podstawie dwóch umów zawartych z Bankiem Ochrony Środowiska  S.A. Pierwszej, 

funkcjonującej od 2005 roku, a dotyczącej dopłat ze środków Funduszu do oprocentowania 

kredytów preferencyjnych udzielanych przez BOŚ S.A. na inwestycje proekologiczne 
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realizowane na terenie województwa lubuskiego oraz  drugiej zawartej w  2014 roku,  

która umożliwia udzielanie dotacji ze środków Funduszu przeznaczonych na częściowe spłaty 

kapitału kredytów bankowych udzielanych przez Bank na inwestycje w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa lubuskiego.  

Dopłatami  do oprocentowania kredytów preferencyjnych objęte były cztery linie kredytowe 

finansujące: realizację zadań modernizacyjnych służących ochronie powietrza,  budowę 

małych i przydomowych oczyszczalni ścieków, termomodernizację budynków  

oraz zadania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających 

azbest. W ramach dotacji na częściową spłatę kapitału możliwe było wspieranie zadań 

polegających na wykonaniu lub modernizacji systemów grzewczych ograniczających emisję 

zanieczyszczeń do powietrza oraz na wykonaniu lub modernizacji systemów grzewczych  

z wykorzystaniem alternatywnych a przyjaznych środowisku źródeł energii. 

W roku 2015 BOŚ S.A. udzielił 39 kredytów na ogólną kwotę 797.713,64 zł,  

w tym 22 kredyty objęte były umowami na dopłaty do oprocentowania oraz 17 z dopłatą  

do kapitału. Wśród  kredytów  z dopłatą do oprocentowania: 2 polegały na wymianie (zakupie 

i montażu) kotłów na gazowe, 5  na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych,  

7 na zakupie i montażu instalacji grzewczych w oparciu o pompy  ciepła, 1 na zakupie 

instalacji działającej w oparciu o biomasę, 5 dotyczyło zakupu i montażu przydomowych 

oczyszczalni ścieków, a 2  termomodernizacji budynków mieszkalnych. Wśród  kredytów   

z dopłatą do kapitału: 13 dotyczyło zakupu i montażu kolektorów słonecznych, 2 zakupu  

i montażu pomp ciepła oraz 2 wymiany kotłów węglowych, z  tego 1 na kocioł z palnikiem 

peletowym i 1 na kocioł gazowy. Fundusz dopłacił w roku 2015 do oprocentowania 

wszystkich umów będących w okresie spłaty (w tym także z lat poprzednich) 33.973,64 zł 

oraz  kwotę 37.012,13 zł do umów z częściową spłatą kapitału. 

Podstawowymi  kontrahentami Funduszu, tak jak w latach poprzednich, pozostawały 

jednostki samorządowe. Zestawienie  umów zawartych w roku 2015 z podziałem na grupy 

kontrahentów przedstawiono w tabeli nr 3 oraz na wykresie nr 3. Najwięcej nowych umów - 

62 zawarto z gminami (59 w formie dotacji, a 3 w formie pożyczek). Wartościowo 

największy udział  w dotacjach miało Województwo Lubuskie (48,7% ogólnej kwoty dotacji)  

oraz Gminy (28,5% ogólnej kwoty dotacji), a w pożyczkach - przedsiębiorcy (88,8% ogólnej 

kwoty pożyczek) oraz gminy (7,4% ogólnej kwoty pożyczek). Średnia wysokość 

dofinansowania  udzielonego w formie pożyczek wyniosła ponad 1.613 tys. zł, w formie 

dotacji ponad 90 tys. zł.  
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W roku 2015 zasady przyznawania pomocy określały maksymalne pułapy pomocy  

w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych – w przypadku pożyczek na zadania realizowane 

wyłącznie ze środków krajowych przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki wodno-

ściekowe oraz podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych j.s.t. - do 100%,  

a dla zadań realizowanych przez pozostałych wnioskodawców  do 80%. W przypadku 

pożyczek na realizację zadań przy współudziale bezzwrotnych środków zagranicznych  

(z wyłączeniem pożyczek płatniczych) - do 100% różnicy pomiędzy planowanymi kosztami 

kwalifikowanymi przedsięwzięcia, a dofinansowaniem ze środków zagranicznych.   Pożyczki 

udzielane były na zadania inwestycyjne w dziedzinach: ochrona wód, zaopatrzenie w wodę 

oraz ochrona powietrza. 

Maksymalny pułap pomocy w przypadku dotacji (lub przekazania środków) wynosił do 100% 

kosztów kwalifikowanych przy dofinansowaniu zadań realizowanych przez Województwo 

Lubuskie i równocześnie służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w regionie, 

wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa  

oraz do 100% kosztów, których obowiązek pokrywania przez Fundusz wynikał  

z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku pozostałych zadań realizowanych 

wyłącznie ze środków krajowych - do 50% kosztów kwalifikowanych. Dla  zadań  

realizowanych przy współudziale bezzwrotnych środków zagranicznych,  

przy dofinansowaniu w formie dotacji lub przekazania środków, maksymalny udział środków 

Funduszu wynosił do 50% różnicy pomiędzy planowanymi kosztami kwalifikowanymi 

przedsięwzięcia, a dofinansowaniem ze środków zagranicznych. 

W 2015 roku dotacjami (łącznie z przekazaniem środków) wspierane były zadania  

w następujących dziedzinach: monitoring środowiska,  gospodarka wodna, nadzwyczajne 

zagrożenia środowiska, ochrona  powierzchni ziemi i gospodarka odpadami, edukacja 

ekologiczna, ochrona wód oraz ochrona przyrody. Obejmowały one między innymi: 

odbudowę kanału i przepompowni, zakup samochodów ratowniczych i sprzętu 

specjalistycznego  dla jednostek Straży Pożarnych oraz zadania z edukacji ekologicznej. 

Dotacjami wspierane były również zadania dotyczące usuwania wyrobów zawierających 

azbest. Realizowano je w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. "Gospodarowanie 

odpadami innymi niż komunalne, Część 2 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest",  

adresowanego do jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których przeprowadzono 

inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz posiadających, opracowany i przyjęty 

uchwałą Rady Gminy, Gminny Program Usuwania Azbestu. Gminy przystępujące  
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do Programu mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych 

w formie dotacji (50% dofinansowania stanowiła dotacja NFOŚiGW i 50% dotacja 

WFOŚiGW w Zielonej Górze). Do kosztów kwalifikowanych zaliczano: koszty demontażu, 

zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. 

Do Programu w roku 2015 zakwalifikowano 58 gmin, które zgłosiły wstępne 

zapotrzebowanie na środki w wysokości 4.061.558,39 zł. Ostatecznie w Programie udział 

wzięły wszystkie zakwalifikowane gminy (w latach poprzednich: 2011 – 8 gmin,  

w 2012 – 16 gmin, w 2013 – 31 gmin, a w 2014 – 48 gmin). Rzeczywiste koszty realizacji 

zadań osiągnęły wartość 2.035.437,82 zł, tj. 50,1 % zgłoszonego zapotrzebowania. 

Rzeczywiste dofinansowanie w ramach Programu wyniosło 2.028.594,70 zł, z czego 

1.014.297,35 zł stanowiły środki Funduszu. Cała kwota dofinansowania została przyznana  

w formie dotacji. Beneficjentami pomocy w roku 2015 były następujące Gminy: Babimost, 

Bledzew, Bobrowice, Brody, Brzeźnica, Bytom Odrzański, Cybinka, Czerwieńsk, Dąbie, 

Deszczno, Dobiegniew, Drezdenko, Górzyca, Gubin, Jasień, Kargowa, Kłodawa, Kostrzyn 

nad Odrą, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Krzeszyce, Lipinki Łużyckie, Lubiszyn, 

Lubniewice, Lubrza, Lubsko, Łagów, Małomice, Miasto Gorzów Wlkp., Międzyrzecz, Nowa 

Sól - Gmina, Nowa Sól - Miasto, Nowe Miasteczko, Nowogród Bobrzański, Ośno Lubuskie, 

Przytoczna, Pszczew, Rzepin, Santok, Siedlisko, Skąpe, Skwierzyna, Słubice, Stare Kurowo, 

Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szprotawa, Świdnica, Świebodzin, Torzym, Trzebiel, 

Tuplice, Wschowa, Zabór, Miasto Zielona Góra, Żagań, Żary. Zestawienie udzielonego 

dofinansowania zawiera wykaz nr 2.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, Fundusz realizował zadania wynikające z rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zwrotu 

gminom dochodów zwolnionych z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu 

Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód 

powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne. Wskutek realizacji 

tego rozporządzenia Fundusz przekazał lubuskim gminom w roku 2015 środki w kwocie 

24.800 zł, stanowiące równowartość utraconych dochodów za rok 2014. Dopłaty przekazano 

następującym gminom: Trzciel, Babimost, Lubrza, Kożuchów, Skąpe, Sława, Kargowa, 

Przytoczna, Międzyrzecz, Bledzew, Pszczew, Lubiszyn,  Dobiegniew oraz Świebodzin.  
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8.3  Efekty finansowania zadań 

8.3.1 Ochrona wód, Zaopatrzenie w wodę, Gospodarka wodna   

W 2015 roku Fundusz dofinansowywał zadania związane z gospodarką wodno-ściekową  

oraz  z zaopatrzeniem w wodę w  gminach: Cybinka, Drezdenko, Jasień, Kożuchów, 

Krzeszyce, Sława, Szprotawa, Żagań oraz Żary. 

W wyniku współfinansowania przez Fundusz zadań realizowanych w ramach komponentu  

Ochrona wód uzyskano w 2015 roku potwierdzony efekt (z zadań z umów zawartych w roku 

2015 oraz w latach poprzednich) w postaci: wybudowanej  sieci kanalizacyjnej  

o długości 39.079 mb, wybudowania 10 przepompowni oraz 3.287 mb przykanalików.  

W ujęciu ekologicznym liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci 

kanalizacyjnej zwiększyła o 6.570 osób.  Większość spośród zadań z umów zawartych w roku 

2015 jest nadal w realizacji, a efekty ekologiczne zaplanowano na lata następne.  

W komponencie Ochrona wód udzielono 12 pożyczek, z tego 3 jako pożyczki płatnicze. 

Wśród  największych wymienić należy następujące zadania: 

• „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa 

składające się z kontraktu nr 17 - Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Piastowskiego  

oraz Osiedla Mały Puszczyków, nr 18 - Inżynier Kontraktu dla Osiedla Piastowskiego 

oraz Osiedla Mały Puszczyków, nr 19 - Zakup samochodu specjalnego  

do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji” (kontrahent Szprotawskie Wodociągi  

i Kanalizacja Sp. z o.o.) - dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 

10.947.130,37 zł, na zadanie o koszcie całkowitym 15.494.899,33 zł. Efekt rzeczowy 

w postaci budowy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 16.123 mb, przyłączy 

kanalizacyjnych o łącznej długości 2.913 mb, 11 przepompowni ścieków (w tym  

2 przydomowych) oraz zakup samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia 

kanalizacji. Efekt ekologiczny  - podłączenie 2.348 osób do systemu kanalizacyjnego 

doprowadzającego ścieki do przebudowanej oczyszczalni ścieków w Wiechlicach. 

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających 

zwrotowi.  

• „Zapewnienie prawidłowo uzdatnionej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków 

dla aglomeracji Kożuchów” (kontrahent Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

„USKOM” Sp. z o.o.) -  dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 
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3.604.280,49 zł, na zadanie o koszcie całkowitym 14.988.867,32 zł. Efekt rzeczowy  

w postaci budowy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3.981 mb,  

1 przepompownii ścieków, rewitalizacji wieży ciśnień, modernizacji Stacji Uzdatniana 

Wody wraz z technologią uzdatniania wody, wykonanie studni rezerwowej na ujęciu 

wody oraz przebudowy oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Dolnym. Efekt 

ekologiczny  - przyrost liczby mieszkańców odprowadzających ścieki systemem 

kanalizacji w liczbie 503 RLM oraz spełnienie norm jakościowych poprzez wodę 

przeznaczoną do spożycia w zmodernizowanej SUW. Zadanie realizowane w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z wykorzystaniem środków 

pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi.  

• „Kontrakt 21 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława-Sowiny i części 

osiedla Słoneczne (dokończenie kontraktu 14)” (kontrahent Gmina Szprotawa) - 

dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 1.000.000 zł, na zadanie o koszcie 

całkowitym 12.508.287,12 zł. Efekt rzeczowy w postaci budowy kanalizacji sanitarnej 

o łącznej długości 18.803 mb, przyłączy kanalizacyjnych o  łącznej długości  

3.794 mb oraz 10 przepompowni ścieków. Efekt ekologiczny  w postaci podłączenia 

12.244 osób do systemu kanalizacyjnego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni. 

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających 

zwrotowi. 

• „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko” 

(kontrahent Gmina Drezdenko) - dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 

900.000 zł, na zadanie o koszcie całkowitym 3.186.150,75 zł. Efekt rzeczowy  

w postaci przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Drezdenku, 

której celem jest dotrzymywanie przez oczyszczalnię wymaganej prawem  jakości 

ścieków oczyszczonych. Efekt ekologiczny - poprawa i usprawnienie procesu 

oczyszczania ścieków w zakresie podwyższonego stopnia usuwania azotu i fosforu  

i spełnienie przez oczyszczone ścieki wymagań Dyrektywy 91/271/EWG. Zadanie 

realizowane w ramach Programu Priorytetowego „Finansowanie przebudowy 

oczyszczalni ścieków w aglomeracjach w przedziale 10.000 RLM – 15.000 RLM, 

które wymagają modernizacji w zakresie podwyższonego stopnia usuwania azotu  

i fosforu”. 

• „I Etap - Budowa drugiego rurociągu tłocznego ścieków surowych  

wraz z modernizacją węzła tłocznego z komorą zasuw i kratą na kolektorze 1000” 
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(kontrahent Spółka Wodno-Ściekowa „Złota Struga” w Żarach) -  dofinansowanie  

w formie pożyczki w wysokości 784.000  zł, na zadanie o koszcie całkowitym 

1.015.390 zł  Efekt rzeczowy w postaci budowy kanalizacji sanitarnej o łącznej 

długości 228 mb wraz z modernizacją przepompowni. Efekt ekologiczny - 

umożliwienie przyrostu odprowadzanych ścieków w ilości zwiększonej  

o ok. 800 m3/d.  

W wyniku współfinansowania przez Fundusz zadań realizowanych w ramach komponentu   

Zaopatrzenie w wodę  uzyskano w 2015 roku (z umów zawartych w latach 2013-2014) 

potwierdzony efekt w postaci: modernizacji i wybudowania 1.845 mb sieci wodociągowej 

oraz 1.044 mb przyłączy wodociągowych, 3 studni głębinowych. Dzięki realizacji tych zadań 

zapewniono dostawy wody pitnej o wymaganej jakości w ilości 810  m3/dobę. Wzrosła liczba 

osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej o 760. 

W komponencie Zaopatrzenie w wodę dofinansowano 4  zadania,  wśród nich: 

• „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żaganiu wraz z wykonaniem kolektora 

odciążającego kanalizację ogólnospławną” (kontrahent Żagańskie Wodociągi  

i Kanalizacje Sp. z o.o.) -  dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości  

6.084.000  zł, na zadanie o koszcie całkowitym 12.473.103,40 zł.  Efekt rzeczowy  

w postaci wykonania kolektora odciążającego kanalizację ogólnospławną o łącznej 

długości 825 mb, modernizacji SUW w zakresie ogólnobudowlanym, instalacji 

sanitarnych i elektrycznych. Efekt ekologiczny - zapewnienie mieszkańcom dostawy 

wody uzdatnionej w zmodernizowanej SUW zgodnie z Dyrektywą 98/83/EC.  

W wyniku współfinansowania przez Fundusz zadań realizowanych w ramach komponentu   

Gospodarka wodna  uzyskano w 2015 roku potwierdzony efekt ekologiczny (z umów 

zawartych w roku 2015 oraz w latach wcześniejszych) w postaci: poprawy bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego dla 13.200 mieszkańców. Efekt ten uzyskano poprzez  odbudowę  

2 przepompowni w Ludzisławicach oraz w Witnicy wraz z regulacją kanałów 

doprowadzających oraz odprowadzających wodę do przepompowni, a także poprzez 

odbudowę kanału Pulsa położonego w zlewni rzeki Noteć. 

W komponencie Gospodarka wodna przyznano 4 dotacje, wśród  nich: 

• „Odbudowa Kanału Pulsa III w km 0+000-7+573” (kontrahent Województwo 

Lubuskie) -  dofinansowanie w formie dotacji  w wysokości 1.291.130,53 zł,  

na zadanie o koszcie całkowitym 1.540.577,52 zł.  Efekt rzeczowy  w postaci 
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odbudowy koryta kanału Pulsa, położonego w zlewni rzeki Noteć, na długości  

7,5 km. Efekt ekologiczny w postaci poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

na obszarze zlewni o powierzchni 16.160 ha, zamieszkałym przez ok. 2,2 tys. 

mieszkańców gminy Santok i Zwierzyn. 

• „Przepompownia Ludzisławice – odbudowa”  (kontrahent Województwo Lubuskie) -  

dofinansowanie w formie dotacji  w wysokości 913.740,39 zł, na zadanie o koszcie 

całkowitym 5.885.190,00 zł.  Efekt rzeczowy w postaci remontu budynku pompowni, 

wymiany agregatów pompowych i armatury na przewodach tłocznych, remontu krat 

ręcznych, wymiany przewodów instalacyjnych oraz odbudowy kanałów: 

dopływowego i odpływowego. Efekt ekologiczny w postaci zabezpieczenia  

przed powodzią terenu o powierzchni 29 tys. ha zamieszkałego przez 800 

mieszkańców gminy Santok. 

8.3.2  Ochrona powietrza   

W wyniku współfinansowania przez Fundusz realizacji zadań w komponencie Ochrona 

powietrza  (łącznie z zadaniami kredytowanymi przez Bank Ochrony Środowiska S.A,  

a dofinansowywanymi przez Fundusz)  uzyskano w roku 2015 efekt ekologiczny w postaci 

redukcji emisji zanieczyszczeń o: pył  -  2,202 Mg/rok; SO2 -  1,056 Mg/rok; NOx –  

0,106 Mg/rok; CO – 2,160  Mg/rok; CO2 – 152,615 Mg/rok. 

W komponencie Ochrona powietrza w roku 2015 udzielono dofinansowania na 2 zadania:  

• "Termomodernizacja budynku biurowo-usługowego przy ul. Rydza Śmigłego 3  

w Zielonej Górze" – (kontrahent Poltur Polska Sp. z o.o.) dofinansowanie w formie 

pożyczki w wysokości 306.209 zł, na zadanie o koszcie całkowitym 386.947,33  zł. 

Efekt ekologiczny - w wyniku realizacji zadania zmniejszeniu ulegnie emisja:  

CO2 o 51,060 Mg/rok oraz NOx o 0,120 Mg/rok, a także zaoszczędzona zostanie 

energia w ilości 1,56 MWh/rok. 

• "Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w Klasztorze Ojców 

Franciszkanów we Wschowie" (kontrahent Klasztor Zakonu Braci Mniejszych 

Franciszkanów we Wschowie) - dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 

196.000 zł, na zadanie o koszcie całkowitym 245.000 zł. Efekt ekologiczny -  

w wyniku realizacji zadania zmniejszeniu ulegnie emisja: pyłu o 0,797 Mg/rok,  

SO2 o 0,509 Mg/rok, CO o 2,060 Mg/rok, CO2 o 46,650 Mg/rok oraz NOx  

o 0,040 Mg/rok. 
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8.3.3  Edukacja ekologiczna   

W ramach komponentu Edukacja Ekologiczna Fundusz wspierał przede wszystkim projekty 

mające na celu wypełnienie niedoboru aktualnej, wiarygodnej wiedzy społeczeństwa 

województwa lubuskiego na temat racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych  

i potencjału środowiska. Dofinansowano 9 zadań (w tym jedno podpisane w 2014r.), których 

celem nadrzędnym było podniesienie poziomu społecznej percepcji postrzegania zasobów 

przyrody jako wartości i kapitału, który sprzyja  rozwojowi społeczeństw. Przy wyborze 

zadań do dofinansowania z tej dziedziny Fundusz kierował się  wymiernym efektem 

ekologicznym zadania i zdefiniowaną grupą docelową. 

Priorytetowymi obszarami tematycznymi w dofinansowywanych działaniach edukacyjnych 

Funduszu w 2015 roku były: ochrona różnorodności biologicznej oraz racjonalne 

gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.  

W pierwszym z kluczowych obszarów tematycznych na uwagę zasługują dwa projekty 

realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego: 

• XIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn.: "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", 

która w 2015 roku odbywała się w województwie lubuskim nie tylko w wymiarze 

wojewódzkim ale także ogólnopolskim. W części wojewódzkiej Konkursu z zakresu 

wiedzy o parkach krajobrazowych Polski brało udział 460 lubuskich gimnazjalistów, 

a do rywalizacji w finale ogólnopolskim przystąpiło 64 finalistów wojewódzkich, 

reprezentujących 16 województw  i 121 parków krajobrazowych Polski. Konkursowi 

towarzyszyła wystawa fotograficzna prezentująca bogactwo przyrodnicze wszystkich 

parków krajobrazowych województwa lubuskiego.  

• Konferencja naukowa z okazji 30-lecia Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego 

prezentująca wyniki badań naukowych przeprowadzonych na terenie Parku w okresie  

30 lat i działania zmierzające do zachowania jego bogactwa przyrodniczego. Konferencji 

towarzyszyła wystawa fotograficzna prezentująca różnorodność biologiczną tego obszaru 

chronionego.  

W priorytetowy obszar tematyczny bioróżnorodności wpisują się również dofinansowywane 

przez Fundusz projekty wydawnicze: 

• publikacja naukowa pt. „Lichenobiota województwa lubuskiego na terenach obszarów 

Natura 2000”, stanowiąca kompendium wiedzy nt. siedlisk mchów i porostów w regionie, 

zagrożeń opisywanych gatunków i właściwości porostów do określania stopnia 
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zanieczyszczenia powietrza, wydanie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wlkp. w nakładzie 3.000 egz.  

• 6 numerów biuletynu pt. "Zielona Planeta”, z tematyka obejmującą m.in.: ochronę 

gatunkową roślin, rośliny parzące i trujące, gatunki inwazyjne, próbę bilansu 25 lat 

ochrony środowiska w Polsce, informacje o bocianie białym, prezentację Doliny 

Środowej Odry, ustawę o odnawialnych źródłach energii, przeciwdziałanie zagrożeniom 

środowiska w zakresie zwalczania niskiej emisji, czy zagospodarowanie nadmiaru 

dwutlenku węgla. Biuletyn wydawany przez Dolnośląski Klub Ekologiczny w nakładzie 

1.500 egz. każdy numer, został rozpowszechniony w 930 egzemplarzach wśród 155 

jednostek oświatowo-kulturalnych, głównie bibliotek i szkół średnich, w województwie 

lubuskim.  

• monografia naukowa pt. „Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy. Różnorodność 

ekologiczna i gatunkowa” oraz publikacja pt. „Lubuskie Parki Krajobrazowe warte 

zachodu”, wydane w nakładzie po 500 egz. przez Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Lubuskiego. 

Drugim priorytetem edukacyjnym Funduszu było upowszechnianie i rozwijanie wiedzy 

oraz pożądanych zachowań społeczności lubuskiej, szczególnie młodego pokolenia,  

w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi. Dlatego Fundusz 

dofinansował program edukacyjny pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym dzieci 

i młodzieży na terenie Związku Międzygminnego "Eko- Przyszłość" w zakresie segregacji 

odpadów komunalnych u źródła", prowadzony od maja do listopada 2015 roku przez Związek 

Międzygminny EKO-PRZYSZŁOŚĆ na obszarze 13 lubuskich gmin. Przez pół roku, wśród 

50.000 właścicieli nieruchomości, ponad 4.360 dzieci w wieku przedszkolnym,  

15.747 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych propagowano 

i upowszechniano dobre nawyki gospodarowania odpadami komunalnymi w różnorodnych 

formach. Przeprowadzono 154 prelekcje w 64 placówkach oświatowych, 2 konkursy 

ekologiczne, oferowano pomoc w organizacji zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym 

z użyciem sprofilowanych zestawów edukacyjnych. Do placówek oświatowych został 

rozesłany specjalnie opracowany konspekt lekcji na temat selekcji i konieczności segregacji 

odpadów komunalnych, a podnoszenie  świadomości ekologicznej w tym zakresie 

 kontynuowano za pośrednictwem różnorodnych wydawnictw edukacyjnych, tj. broszur  

dla dorosłych mieszkańców, malowanek, wycinanek, planów lekcji, zakładek do książek  

dla dzieci czy ekologicznych notesów dla uczniów, w łącznym nakładzie 79.105 szt. 
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Innym, dofinansowanym przez Fundusz, działaniem o tym priorytetowym charakterze był 

edukacyjny projekt Uniwersytetu Zielonogórskiego, realizowany na dwóch płaszczyznach:  

w ramach dwudniowej konferencji naukowo-technicznej pn. „Inżynieria i kształtowanie 

środowiska” dla 117 pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni w kraju 

i zagranicą oraz środowiska przedsiębiorców, wykorzystujących w praktyce naukową myśl 

techniczną z dziedziny inżynierii środowiska oraz w trakcie  pokonferencyjnych warsztatów 

naukowych dla 25 studentów i młodych pracowników nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego,  

w zakresie prac projektowych dotyczących składowisk odpadów i przetwarzania tych 

odpadów. Najciekawsze wystąpienia i prezentacje zostały udostępnione środowisku 

naukowemu w polskich i obcojęzycznych czasopismach naukowych.   

Do innych, ważnych, przedsięwzięć współfinansowanych środkami Funduszu w 2015 roku, 

wspomagających rozwijanie wiedzy i kształtowanie ekologicznych zachowań społeczności 

regionalnej zaliczają się: 

• dofinansowanie małej architektury wspomagającej bazę edukacji ekologicznej w Parku 

Narodowym „Ujście Warty”. Dzięki środkom Funduszu możliwa była budowa wiaty 

edukacyjnej w punkcie dydaktycznym  Parku poświęconym bezkręgowcom wodnym, 

wyposażonej w stoły i ławki z drewna  oraz miejsce na ognisko,  pełniącej funkcję 

terenowej sali ćwiczeń dla  40 osób. 

• Dwa konkursy ekologiczne o zasięgu ogólnopolskim, w których uczestniczyło  

2.458 dzieci i młodzieży z województwa lubuskiego. Był to konkurs wiedzy 

organizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz konkurs plastyczny 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oba realizowane od etapów szkolnych po wojewódzkie, 

z wyłonieniem laureatów, którzy reprezentowali region lubuski w finałach 

ogólnopolskich; 

• Pięć wycieczek edukacyjnych, w tym jedna dla 72 uczestników eliminacji wojewódzkich 

Ogólnopolskiego Turnieju pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” do  Muzeum Fortyfikacji 

i Nietoperzy w Pniewie z lekcją tematyczną pt. "Nietoperze - ochrona i rola  

w mikrośrodowisku, osobliwości przyrody i historii Ziemi Lubuskiej"  

oraz dla 64 uczestników Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe 

Polski” trzy wycieczki do: Parku Narodowego "Ujście Warty", Rezerwatu "Nietoperek", 

Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej  w  Mniszkach k. Międzychodu,  

a także  rejs krajoznawczy statkiem po Odrze.  
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8.3.4  Pozostałe komponenty 

W ramach komponentu Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami w roku 2015 

uzyskano efekt z umowy zawartej w roku 2014 z Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  

w Gorzowie Wlkp. w postaci ograniczenia masy składowanych odpadów w ilości  

3.086,640 Mg/rok  

Znaczne efekty uzyskano z realizacji  umów z zakresu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu 58 gmin. Efekt w postaci unieszkodliwienia odpadów 

niebezpiecznych (zdeponowanych na składowiskach odpadów) wyniósł ogółem 4.206,09 Mg 

przy średnim jednostkowym koszcie unieszkodliwiania 1 Mg azbestu w wysokości 483,93 zł.  

Warto zaznaczyć, że corocznie od 2011 roku, czyli od początku funkcjonowania Programu 

następuje zwiększenie ilości unieszkodliwianych odpadów i tak odpowiednio w latach 

poprzednich unieszkodliwiono: rok 2011 – 320,117 Mg, rok 2012 – 1139,373 Mg, rok 2013 – 

2.456,156 Mg oraz w roku 2014 - 3.028,730 Mg. Wykaz gmin wraz z osiągniętym efektem 

ekologicznym oraz średnim kosztem unieszkodliwiania dla poszczególnych gmin zawiera 

wykaz nr 2.  

W ramach komponentu  Nadzwyczajne zagrożenia środowiska udzielono dofinansowania  

w formach dotacyjnych na  doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej 

Województwa Lubuskiego oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt 

ratowniczy. Dofinansowano zakup dwóch samochodów specjalistycznych, w tym: samochodu 

ratownictwa wodnego z wyposażeniem (m.in. zbiornik na wodę, myjka ciśnieniowa, agregat 

prądotwórczy,  maski nurkowe, automaty oddechowe, skafandry, urządzenia ratowniczo – 

wyrównawcze, sprzęt burzący, zestawy do inspekcji podwodnych i nawodnych)  

dla specjalistycznej grupy ratownictwa wodno - nurkowego "Centrum" utworzonej na bazie 

Komendy Powiatowej PSP w Międzyrzeczu w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego oraz samochód specjalistyczny do ratownictwa wodnego, wysokościowego  

i działań przeciwpowodziowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławinie.  

Sfinansowano także zakup dwóch samochodów terenowych  do transportu służb 

melioracyjnych oraz sprzętu wykorzystywanego w akcjach przeciwpowodziowych w ramach 

zadania realizowanego przez Województwo Lubuskie. 

Doposażono także  operacyjne jednostki ratownicze Ochotniczych Straży Pożarnych, 

działające w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w specjalistyczny sprzęt 

do działań w akcjach związanych z ratownictwem ekologicznym, chemicznym i drogowym  
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w zakresie ochrony środowiska, m.in. w:  aparaty ochrony dróg oddechowych, radiotelefony,  

wentylatory oddymiające, zestawy do ratownictwa medycznego, defibrylatory ratownicze, 

butle kompozytowe, sanie lodowe ratownicze, skafandry lodowo – ratownicze oraz sprzęt  

do ratownictwa głębokościowego i sprzęt wyposażenia osobistego.  

Dofinansowano dla  Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej:  stanowisko  

do badań dynamicznych powietrznych aparatów i masek, komplet narzędzi nieiskrzących  

oraz statyw bezpieczeństwa (Żagań), sprzęt ochrony układu oddechowego do rozpoznania  

i eliminowania skażeń chemiczno-ekologicznych (Gorzów Wlkp.), komplet 

wysokociśnieniowy do napełniania butli (Strzelce Krajeńskie). Wsparto zakup sprzętu  

do ratownictwa wodnego: silnik zaburtowy z wyposażeniem do łodzi dla KM PSP  

w Międzyrzeczu, łódź ratowniczą z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem  

dla  KM PSP w Nowej Soli oraz dwie łodzie motorowe wraz z wyposażeniem dla Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Lubuskiego. 

W ramach pomocy  udzielanej przez Fundusz na przedsięwzięcia z dziedziny Monitoringu 

środowiska priorytetem jest wspieranie działań Państwowego Monitoringu Środowiska.  

Dzięki środkom Funduszu zaplecze analityczno-badawcze zmodernizowały dwie państwowe 

jednostki budżetowe: 

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który wzbogacił swoje laboratoria  

w  Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. o chromatograf jonowy, 2 aparaty do otrzymywania 

wody specjalnej czystości, pobornik niskoobjętościowy, panel meteo do stacji 

monitoringu powietrza i  serwerownię z niezbędnym wyposażeniem, zwiększającą 

bezpieczeństwo zbieranych, przechowywanych i przetwarzanych danych 

monitoringowych. Fundusz wsparł również działania WIOŚ w zakresie popularyzacji 

wyników monitoringu, przeznaczając środki finansowe na opracowanie i druk 650 egz. 

Raportu o stanie  środowiska w województwie lubuskim w latach 2013-2014  

oraz na  wydanie go w wersji elektronicznej w 950 egz. płyt CD i  umieszczenie  

na stronie internetowej WIOŚ. 

• Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp., która z pomocą 

Funduszu zakupiła chromatograf gazowy z detektorem masowym do badań parametrów 

chemicznych wody prowadzonych w ramach PMŚ. 
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W 2015 roku Województwo Lubuskie dzięki środkom finansowym z Funduszu przygotowało 

strategiczne dla regionu programy ochrony  środowiska w zakresach: ochrony powietrza  

i ochrony przed hałasem, tj. : 

• Program ochrony powietrza dla strefy m. Zielona Góra wraz z Planem działań 

krótkoterminowych, ze względu na przekroczenie wartości docelowej arsenu w pyle 

PM10; 

• Aktualizacje: Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej (strefa w klasie C),  

w której stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych: 

przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, 

dopuszczalnego średniodobowego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego 

arsenu w pyle PM10, Programu ochrony powietrza dla strefy m. Gorzów Wlkp.,  

ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10, Programu 

ochrony powietrza dla strefy m. Gorzów Wlkp., ze względu na przekroczenie wartości 

docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10; 

• Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinka drogi krajowej nr 92  

(od km 16+100 do km 34+500) w gminie Torzym i gminie Rzepin ze względu  

na przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu rzędu 70 dB przy wartości 

dopuszczalnej 68 dB i 64 dB, w zależności od rodzaju terenu.  

Fundusz zapewnił też pełne sfinansowanie w latach 2015-2016 aktualizacji Wojewódzkiego 

Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów 

komunalnych oraz wsparł w 80% koszty zakupu przez Województwo Lubuskie 

oprogramowania bazy danych jednostek korzystających ze środowiska, obowiązanych do 

ponoszenia opłat. 

W ramach Ochrony przyrody i krajobrazu środki finansowe przekazane w 2015 roku 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. na liczenie nietoperzy  

w rezerwacie przyrody „Nietoperek” oraz wykonanie projektów planów zadań ochronnych 

dla 8 obszarów Natura 2000 leżących na terenie województwa lubuskiego, umożliwiły 

zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów na łącznym obszarze ponad 3.307 ha. 

W wyniku tych działań chronione są gatunki zagrożone ptaków, owadów i ssaków,  

w tym 10 gatunków z Czerwonej Księgi: kania czarna, kania ruda, piskorz, kozioróg dębosz, 

jelonek rogacz, pachnica dębowa, przeplatka maturna, czerwończyk nieparek, nocek 

łydkowłosy i nocek Bechsteina. 
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Fundusz dofinansował również projekt reintrodukcji zagrożonego gatunku: popielicy szarej 

(Glis glis) do Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, w okolice Rezerwatu 

Wilanów, gdzie do nowoutworzonej populacji wsiedlono  32 osobniki. Proces reintrodukcji 

jest realizowany i monitorowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody 

„Salamandra”.  

DZIAŁALNOŚĆ POZASTATUTOWA  

Rok 2015 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). Rok 2015 był ostatnim rokiem ponoszenia 

wydatków kwalifikowanych w obu Programach. Okres kwalifikowalności wydatków upływał 

31 grudnia 2015 r. 

W roku 2015 Fundusz obsługiwał ogółem  w ramach dwóch programów operacyjnych  

155 umów, dla których wartość ogółem  wynosiła 952.824.949,19.zł, a przyznane 

dofinansowanie ze środków  unijnych i budżetu państwa wynosiło na koniec   

2015 roku – 551.015.619,06.zł, z tego w POIiŚ –  16 umów z kwotą dofinansowania  

219.695.099,92 zł  (Priorytet I -180.668.819,19 zł, Priorytet II – 39.026.280,73 zł)  

oraz w LRPO 139 umów z kwotą  dofinansowania – 331.320.519,14 zł (działanie 3.1. –  

179.659.371,32 zł, działanie 3.2 – 146.790.688,64 zł oraz działanie 3.3 –  4.870.459,18 zł). 

9.1   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., nr 4 z dn. 12 lipca 2011r., nr 5 z 26 sierpnia 2013r.  

oraz  nr  6 z 25.09.2015 r.   

W 2015 roku działania Funduszu w ramach POIiŚ obejmowały: 

• ocenę merytoryczną wnioskowanych zmian do obsługiwanych umów  

o dofinansowanie,   
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• obsługę podpisanych umów o dofinansowanie w zakresie płatności, 

• realizację  czynności kontrolnych, 

• realizację działań w zakresie informacji i promocji. 

W 2015 roku  w ramach I i II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

nie  ogłoszono konkursów. 

Na koniec 2015 roku Fundusz obsługiwał ogółem 16 umów (umowy zawiera wykaz 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 2015 roku bez zakłóceń. Średni czas obsługi 

wniosków o płatność w roku 2015 wynosił około 45 dni i był krótszy o 15 dni  

od dopuszczanego procedurami. 

W 2015 r. zaplanowano certyfikację środków  w kwocie 99.268.251 zł (dofinansowanie 

84.463.013 zł), z czego w Priorytecie I 82.813.683 zł (dofinansowanie 70.391.630 zł),  

a w Priorytecie II  16.554.568 zł (dofinansowanie  14.071.383 zł) 

Minister Środowiska przydzielił w 2015 r. środki do wypłaty w ramach przyznanego 

dofinansowania w  kwocie łącznej 74.387.461 zł,  z czego:  64.191.321 zł w priorytecie I  

oraz 10.196.140 zł w priorytecie II. 

Ostatecznie wypłacono dofinansowanie  w wysokości 62.226.106,17 zł  z tego w Priorytecie I   

53.562.919,00 zł, a  w Priorytecie II 8.663.187,17 zł. Prognoza na 2015 r. zakładała 

certyfikację  wydatków w kwocie 75.762.931 zł. Plan zrealizowano w 93,21 % - przekazano 

do certyfikacji kwotę wydatków kwalifikowanych  w wysokości 70.618.980 zł,   

w tym dofinansowanie 60.026.133 zł. Powyższe kwoty zostały poświadczone. 

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 poprawa.  

W 2015 r. w realizowanych projektach wykryto 6 nieprawidłowości  na kwotę 713.243,78 zł. 

Przeprowadzono 4 kontrole w tym 3  na miejscu w trakcie realizacji, 1 kontrolę w okresie 

trwałości,  oraz 68 kontroli na dokumentach, z czego  28 planowanych i 40 doraźnych. 
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W czerwcu 2015 roku odbyło się bieżące szkolenie Beneficjentów POIiŚ 2007-2013,  

które  kierowane było do wszystkich Beneficjentów Programu z terenu województwa, 

realizujących projekty wdrażane z pomocą Funduszu. W trakcie szkolenia omówiono tematy 

związane z: zamykaniem projektów, aneksowaniem umów o dofinansowanie i rozszerzeniem 

zakresów rzeczowych projektów. Zaprezentowano też najważniejsze zagadnienia związane 

z kontrolą na zakończenie projektu oraz potencjalne błędy ujawniane podczas takiej kontroli. 

Przedstawiono również główne założenia programu POIiŚ 2014-2020. 

W 2015 prowadzona była w szerokim zakresie promocja działań Funduszu w ramach 

wdrażania  POIiS 2007 – 2013. W ramach tych działań przygotowano wystawę 

przedstawiającą  projekty wdrażane  przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, która prezentowana 

była w Urzędzie Marszałkowskim, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Zielonej Górze,  Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie; zamiarem 

Funduszu jest kontynuacja tych działań  w 2016 r.  

W grudniu 2015 r. zorganizowano internetowy Mikołajkowy Konkurs wiedzy o POIiŚ  

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego z wyłączeniem szkół  

dla dorosłych. W konkursie uczestniczyło blisko 500 uczniów z 58 szkół. Laureaci zespołowi, 

tj.  Zespół Szkól Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach, Technikum nr 1 w Gubinie  

oraz I Liceum Ogólnokształcące w Lubsku,  otrzymali komputery oraz projektory 

multimedialne, natomiast 10 laureatów indywidualnych  – uczniów lubuskich szkół 

ponadgimnazjalnych -  nagrodzono wysokiej jakości tabletami.  

W grudniu w Gazecie Lubuskiej ukazał się cykl 10 artykułów prezentujących   projekty 

wdrażane przez WFOŚiGW W Zielonej Górze. 

Radio Zachód wyemitowało  12 audycji przedstawiających projekty wdrażane przez Fundusz, 

ponadto przedstawiciele Funduszu wzięli udział w  4  audycjach  „na żywo” podczas których 

poruszane były zagadnienia związane z realizacją  zadań związanych z gospodarką wodno – 

ściekową oraz gospodarowaniem odpadami. Audycje cieszyły się dużym zainteresowaniem,  

o czym świadczą liczne telefony słuchaczy zainteresowanych tą problematyką. 

Regionalny oddział TVP  przygotował cykl 4 audycji, poświęconych projektom wdrażanym 

przez WFOŚiGW, które były emitowane w grudniu 2015 r., ze względu na zainteresowanie 

widzów cykl był również powtórzony w styczniu 2016 r.  

Pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich (5 osób) zaangażowani we wdrażanie POIiŚ 

uczestniczyli w 2 spotkaniach poświęconych problematyce wdrażania Programu,  a także   
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w 5 szkoleniach związanych między innymi  z prawem zamówień publicznych  

oraz  występującymi nieprawidłowościami. 

9.2  Realizacja zadań w ramach LRPO 

W skali kraju Fundusz pozostawał jednym  z trzech wojewódzkich funduszy zaangażowanych 

w perspektywie 2007-2013 we wdrażanie priorytetów środowiskowych regionalnych 

programów operacyjnych. 

Dla Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WFOŚiGW  

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

w oparciu o obowiązujące Porozumienie, podpisane z Zarządem Województwa Lubuskiego  

w dniu 13 grudnia 2007 roku (uzupełnione aneksami: nr 1 z dnia 5 lutego 2009 roku  

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

W ramach wdrażania LRPO działania Funduszu w roku 2015 obejmowały obsługę 

podpisanych umów w zakresie płatności oraz kontrolę realizacji projektów. 

Wg stanu na koniec 2015 roku w ramach III Priorytetu zawartych było 139 umów,  

z czego w 2015 r. podpisano 4 umowy (wykaz nr 4). Wartość całkowita projektów objętych 

umowami podpisanymi w 2015 roku wynosiła 4.818.816,22 zł, a przyznane dofinansowanie 

2.548.520,65 zł. Ponadto w omawianym roku przygotowano 70 aneksów do umów zawartych 

wcześniej. Konieczność ich podpisania  wynikała z następujących przyczyn:  

• zmian kosztów realizowanych projektów, 

• zmian terminów realizacji projektów, 

• wdrożenia ustaleń wynikających z przeprowadzonych kontroli. 

Do najważniejszych zadań zakończonych w 2015 roku należały: 

1. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp na działce 98/91 w Stanowicach 

gmina Bogdaniec” – beneficjent  Centrum Standaryzacji Biomasy Sp. z o.o.  

o wartości  całkowitej 6.125.400 zł i dofinansowaniu w kwocie  2.482.499,99 zł. 

2. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I” – 

beneficjent Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze o wartości  całkowitej  12.343.511,69 zł  

i dofinansowaniu w kwocie  8.736.702,53 zł. 

3. „Odbudowa Kanału Przeciwpożarowego na długości 1.100 mb w centrum miasta 

Lubsko” – beneficjent Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd 
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Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze o wartości  całkowitej projektu 

2.547.097,82 zł i dofinansowaniu w kwocie  2.074.095,47 zł. 

4. „Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kożuchów ujętych w KSRG  

dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom” - beneficjent Gmina Kożuchów  

o wartości  całkowitej projektu 3.759.446,60 zł i dofinansowaniu w kwocie  

2.911.976,91 zł. 

5.  „Budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych dla celów co.  

i c.w.u. w Ośrodku Integracji Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób bezdomnych  

w miejscowości Długie” - beneficjent Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata 

Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim o wartości  całkowitej projektu 2.674.370,55 zł 

i dofinansowaniu w kwocie 2.273.214,96 zł.  

6. Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Świdnica  

w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – beneficjent Gmina Świdnica  

o wartości  całkowitej projektu 1.316.229,60 zł i dofinansowaniu w kwocie 

1.094.748,65 zł. 

W 2015r. certyfikacja wydatków wyniosła 57.862.957,86 zł (w tym UE – 48.614.394,91 zł), 

uruchomiono płatności w wysokości 24.498.100,27 zł (działanie 3.1 – 1.470.994,83 zł, 

działanie 3.2 – 22.728.718,25 zł oraz działanie 3.2 – 298.387,19 zł).    

Zidentyfikowano  12 nieprawidłowości na łączną  kwotę  652.089,10 zł, w tym  podlegające 

raportowaniu do KE na kwotę 537.308,20 zł i środki, które nie podlegają raportowaniu do KE 

– 114.780,90 zł. Podane kwoty odnoszą się do wydatków kwalifikowanych. 

Nieprawidłowości wynikały z naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych  związanych  

z realizowanymi projektami. 

W 2015 roku przeprowadzono 72  kontrole projektów.  W tej liczbie ujęte są  kontrole 

doraźne,   na miejscu na zakończenie realizacji projektu oraz kontrole na dokumentach   

w związku z zakończeniem realizacji projektów.  Pozytywny wynik kontroli  stanowił 

podstawę do zrealizowania płatności końcowej projektu.  

Pracownicy zaangażowani we wdrażanie LRPO (10 osób) uczestniczyli w 6 szkoleniach  

(w różnych formach) związanych z systemem zamówień publicznych, wydawaniem decyzji 

administracyjnych oraz zamykaniem i rozliczaniem projektów infrastrukturalnych 

współfinansowanych ze środków unijnych.  
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9.3  Ogólnopolski system wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej  

        oraz OZE 

Czterech pracowników Funduszu przeszło w 2015 r. cykl szkoleń specjalistycznych 

zakończonych egzaminem uprawniającym do pełnienia  funkcji doradcy, w ramach projektu 

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego  

oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Z trzech osób 

utworzono Zespół doradców energetycznych. W początkowej fazie  wdrażania  systemu  

doradcy będą zaangażowani w weryfikację Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, później  

również w  szkolenia (w tym gminnych doradców energetycznych), konsultacje, weryfikacje 

audytów itp. 

GOSPODARKA FINANSOWA 

10.1  Wpływy / przychody 

Ogółem w 2015 roku wpływy  Funduszu wyniosły   38.331.405,32 zł i pochodziły   

z następujących źródeł: 

-  

 

przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  

i za wprowadzanie w nim zmian  
- 11.665.500,75 zł

- przychody z tytułu administracyjnych kar pieniężnych -      143.893,13 zł 

      - przychody z tytułu  operacji kapitałowych i inne wpływy    - 1.041.263,00 zł

- 

 

dotacje budżetowe na zwiększone koszty działalności 

obsługi programów POIiŚ oraz LRPO (PT)       
-   1.488.251,38 zł

      - wpływy wynikające z działalności pożyczkowej - 23.992.497,06 zł

-            w tym: zwrot pożyczonego kapitału                           - 21.918.885,42 zł

- 
                       przychody z tyt. oprocentowania i odsetek   

                       za zwłokę     
-   2.073.611,64 zł 

 
W  tabeli nr 4 i na wykresie nr 4 przedstawiono porównanie planowanych i wykonanych  

w 2015 roku wpływów. Procent wykonania odniesiono do ostatniej korekty planu 2015. 

Istotniejsze odchylenia wykonania od planu występują: w pozycji „Wpływy z tytułu kar” 

(wzrost o 43,9%) oraz w pozycji „Inne – odsetki od lokat, obligacji, a vista oraz pozostałe 

przychody operacyjne i statutowe”(wzrost o 8,2%). W tabeli nr 5 oraz na wykresie nr 5 
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przedstawiono wpływy Funduszu w ostatnich czterech latach w podziale na ich źródła. 

Wpływy w roku 2015 są wyższe niż w latach 2012 - 2014 – odpowiednio o 3,4%, 36,2%  

oraz 7,6%. W stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się wpływy z tytułu zwrotu kapitału 

pożyczkowego o 31,5% oraz z oprocentowania pożyczek o 25,7%, gdyż coraz większa część 

aktywów Funduszu ulokowana jest w pożyczkach.   

Dodatkowo, z tytułu umowy z NFOŚiGW o udostępnienie środków w ramach programów 

priorytetowych (AZBEST oraz KAWKA), Fundusz otrzymał w 2015 roku kwotę 

6.776.075,28 zł przeznaczoną na wypłatę dotacji dla beneficjentów w/w programów. 

10.1.1  Przychody z tytułu opłat i kar 

Skorygowany plan na rok 2015 (tab. nr 4) zakładał pozyskanie z tytułu opłat za korzystanie  

ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian kwoty 11.600.000 zł, a z tytułu kar  

za naruszanie wymagań ochrony środowiska  kwoty 100.000 zł. Rzeczywiste przychody  

osiągnęły poziom 11.809.393,88 zł (w tym: opłaty przekazane z Urzędu Marszałkowskiego 

11.665.500,75 zł oraz kary przekazane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

143.893,13 zł) co stanowiło   100,9%  planu.  W 2015 r. zrealizowane  przychody z tytułu 

opłat i kar w porównaniu  do roku poprzedniego  wzrosły nieznacznie o 0,5% (kwotowo  

o 70.512,37 zł) i stanowiły 30,8% wszystkich wpływów  pozyskanych przez Fundusz.  

10.1.2  Wpływy z tytułu działalności pożyczkowej Funduszu 

Wpływy z tego tytułu obejmowały: zwrot pożyczonego kapitału oraz oprocentowanie 

udzielonych pożyczek. Skorygowany plan w wysokości 23.050.000  zł (tab. nr 4) wykonany 

został w 104,3%. Łączne wpływy wyniosły  w 2015 roku 23.992.497,06 zł, co stanowi  

130,9%  kwoty uzyskanej w roku 2014.  Wpływy z tytułu zwrotu pożyczonego kapitału 

wynosiły  21.918.885,42 zł i wzrosły w stosunku do roku 2014 o 5.245.137,03 zł. Przychody 

(naliczone) z tytułu oprocentowania i odsetek za zwłokę  wynosiły w 2015 roku  2.073.611,64 

zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 425.281,90 zł.   

W roku 2015 oprocentowanie pożyczek ze środków Funduszu wynosiło  w stosunku rocznym 

0,3 stopy redyskonta weksli (s.r.w.), nie mniej niż 1,5% w stosunku rocznym, w przypadku 

pożyczek udzielanych: jednostkom samorządu terytorialnego, spółkom wodno-ściekowym,  

na realizację zadań, które: nie uzyskały niepodlegającego zwrotowi dofinansowania  

ze środków zagranicznych i jednocześnie wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych lub dotyczą zastosowania odnawialnych źródeł energii, lub też 
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dotyczących budowy instalacji wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami, zgodnie 

z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Dla podmiotów świadczących usługi  

w zakresie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego takie samo oprocentowanie 

obowiązywało na realizację zadań, które nie uzyskały niepodlegającego zwrotowi 

dofinansowania ze środków zagranicznych i jednocześnie wynikających z Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych lub też dotyczących budowy instalacji 

wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami, zgodnie z Wojewódzkim Planem 

Gospodarki Odpadami. W przypadku pozostałych zadań realizowanych przez  jednostki 

samorządu terytorialnego oraz pożyczek na realizację zadań z udziałem środków 

bezzwrotnych  UE oprocentowanie wynosiło 0,5 s.r.w., nie mniej niż 2,5% w stosunku 

rocznym. W przypadku pożyczek na realizację innych zadań oprocentowanie wynosiło  

0,6 s.r.w., nie mniej niż 3,0% w stosunku rocznym. 

10.1.3  Przychody z operacji kapitałowych 

W 2015 roku czasowo wolne środki dały z tytułu operacji finansowych przychody   

w wysokości 1.029.234,11  zł (mniej o 1.905.380 zł w stosunku do roku poprzedniego).  

Do końca lutego operacje na rynku kapitałowym  stanowiły  dodatkowe, znaczące źródło  

przychodów Funduszu.  Czasowo wolne środki  inwestowane były w lokaty we współpracy  

z: Bankiem Ochrony Środowiska, Getin Noble Bank S.A., BNP Paribas S.A., Alior Bank S.A. 

oraz Domem Maklerskim Banku Handlowego. W związku  z wejściem w życie ustawy  

z dn. 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw  

Fundusz, od dnia 1 marca 2015 r., lokuje wolne środki w formie depozytu u Ministra 

Finansów poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, co związane jest z mniej korzystnymi 

warunkami finansowymi. Dodatkowo, spadek przychodów z operacji kapitałowych, 

spowodowany był również operowaniem mniejszą kwotą wolnych środków (kolejny rok  

z rzędu malała ilość wolnych środków będących w dyspozycji Funduszu - inwestycje 

krótkoterminowe zmniejszyły się w okresie od 31 grudnia 2014 do 31 grudnia 2015 z kwoty 

63.830.776, 34 zł do kwoty 31.349.561,62 zł) oraz mniejszymi stopami oprocentowania   

w stosunku do lat poprzednich uzyskiwanymi z depozytów. 

10.2  Wydatki / koszty 

Wydatki Funduszu w 2015 roku (tab. 6) obejmowały w zakresie działalności statutowej: 

pożyczki, dotacje (w tym również w formie przekazania środków oraz nagrody i wydatki 

wynikające z innych ustaw) i dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych,  
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i częściowej spłaty kapitałów. Spośród ogólnej kwoty kosztów / wydatków  wynoszącej  

71.103.650,38 zł,   na działalność  statutową wydatkowano łącznie 65.273.881,34 zł. Na 

wydatki te składały się następujące pozycje (w nawiasie udział procentowy  w ogólnej kwocie 

wydatków na cele statutowe): 

      -   pożyczki ogółem  - 58.950.063,18 zł (90,3 %)

      -   wydatki dotacyjne (bez dopłat)  -  6.252.832,39 zł (9,6 %)

  - 
dopłaty do oprocentowania kredytów 

preferencyjnych i częściowej spłaty kapitałów  
- 70.985,77 zł (0,1 %)

 
Niezależnie od tego Fundusz w 2015 roku wypłacił dodatkowo, w postaci dotacji ze środków 

NFOŚiGW, w ramach Programu Kawka -  kwotę 5.761.777,93 zł oraz w ramach Programu 

Azbest - kwotę.1.014.297,35 zł.  

W roku 2015 wypłatą dofinansowania objętych  było 121 umów, w tym  91 umów dotacji 

(łącznie z formą przekazania środków) oraz 30 umów pożyczek. Składały się na to:  

104 umowy z roku 2015, 12 umów z roku 2014, 2 umowy z roku 2013, 2 umowy z roku 2012 

oraz 1 umowa z roku 2011.  

W stosunku do roku 2014 struktura wypłaconego dofinansowania uległa zmianom. Udział 

pożyczek w ogólnej kwocie dofinansowania zwiększył  się  do 90,3%. Nadal pożyczki 

przewyższały dofinansowanie w formie bezzwrotnej (9,7% na formy dotacyjne oraz dopłaty 

do oprocentowania i częściowej spłaty kapitału). Dla porównania  w 2014 roku pożyczki 

stanowiły 77,6% dofinansowania, natomiast dotacyjne formy 22,4%, co było skutkiem 

realizacji jednego dużego zadania w ramach Programu KAWKA.  

Wypływ pożyczek w wielkościach bezwzględnych w stosunku do skorygowanego planu 

wyniósł 83,5%, natomiast wypływ pomocy ogółem wyniósł 84,8%. Powodem takiej sytuacji 

było, w przypadkach kilku umów, zmniejszenie wypłat w stosunku do kwot pierwotnie 

wnioskowanych w momencie dokonywania korekty planu. 

Należy zaznaczyć, że na 31 grudnia 2015r. z umów podpisanych w 2015 roku i latach 

wcześniejszych zobowiązania Funduszu na rok 2016 i lata następne w zakresie środków 

własnych wynoszą 35.053.798,28 zł. Dodatkowo ze środków NFOŚiGW na zadanie, 

obsługiwane przez Fundusz, realizowane przez Miasto Gorzów Wlkp. w ramach. Programu 

KAWKA pozostaje do wykorzystania  w formie dotacji kwota 23.488.222,07 zł. 
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Poza wydatkami na działalność statutową Fundusz poniósł koszty funkcjonowania organów   

i Biura oraz pozostałe koszty operacyjne i finansowe. Wyniosły one 5.817.776,54 zł,  

co stanowiło 8,2% całkowitych wydatków (w stosunku do korekty planu realizacja wyniosła 

96,9%). W stosunku do roku poprzedniego koszty wzrosły o 21,4% (relatywnie ich udział 

zmalał z 8,4% do 8,2%). Koszty obsługi funduszy unijnych były refundowane  

przez dotację z budżetu państwa -  Pomoc techniczna z POIiŚ oraz LRPO w kwocie 

1.488.251,38 zł, co  skutkowało obniżeniem o tę wielkość kosztów działalności bieżącej 

finansowanych ze środków Funduszu. W 2015 roku wydatki inwestycyjne wyniosły 

11.992,50 zł  i przeznaczone były w całości na oprogramowanie informatyczne. 

11.  AKCJE I UDZIAŁY 

Na koniec 2015 roku Fundusz posiadał akcje i udziały w trzech Spółkach: Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Zielonej Górze - 88 akcji (o wartości nominalnej 1.000 zł za 1 szt.), 

Lubuskim Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Zielonej Górze - 130 udziałów  

(o wartości nominalnej 10.000 zł za 1 szt.) oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. -  

22.185 akcji  (o wartości nominalnej 10 zł za 1 szt.). 

Wartość nabycia posiadanych przez Fundusz akcji i udziałów wynosiła ogółem 2.111.270 zł. 

W związku ze spadkiem wartości akcji Banku Ochrony Środowiska  S.A. na 31.12. 2015r. 

dokonano odpisu aktualizującego (zmniejszenia) z tytułu utraty wartości w wysokości 

260.168,50 zł.   

12.  BILANS ROCZNY I WYNIKI FINANSOWE 

Na 31 grudnia 2015 r. suma bilansowa wynosiła 154.347.709,91 zł  (w roku poprzednim 

150.381.309,42 zł (wzrost o 2,6%).  Aktywa trwałe uległy zwiększeniu z kwoty 

67.136.303,88 zł do kwoty  102.626.565,23 zł (wzrost o 52,9%), aktywa obrotowe 

zmniejszyły się z kwoty 83.245.005,54 zł do kwoty 51.721.144,68 zł (spadek o 37,9%). 

Uzyskano dodatni  wynik finansowy w wysokości 4.270.925,20 zł co spowodowało 

zwiększenie funduszu  własnego ze 149.985.018,20 zł do kwoty 154.255.943,40 zł (o 2,8%). 

Fundusz statutowy zwiększył się ze 144.056.391,65  zł i wynosił 146.818.860,32 zł.   

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta 

i uzyskało w dniu 12 lutego 2016r. pozytywną opinię. 



Umowy zawarte przez Fundusz w 2015 roku wg komponentów  (w zł) 
        

      tabela nr 1

  ogółem w tym: pożyczki w tym: dotacje*  

Komponent 
  liczba 

umów kwota dofinans. liczba 
umów kwota dofinans. liczba 

umów 
kwota 

dofinans. 

Edukacja ekologiczna EE 8 196 589,03   8 196 589,03

Ochrona przyrody OP 1 7 999,50   1 7 999,50

Monitoring środowiska MN 6 1 752 556,91   6 1 752 556,91
Ochrona środowiska, 
inne OS         

Nadzwyczajne 
zagrożenia środowiska NZ 10 1 085 637,20   10 1 085 637,20

Gospodarka wodna GW 4 2 650 599,86   4 2 650 599,86

Ochrona wód OW 12 20 546 986,19 11 20 304 288,62 1 242 697,57

Ochrona  powietrza OA 2 502 209,00 2 502 209,00    
Ochrona powierzchni 
ziemi i gospodarka 
odpadami                

OZ 58 2 028 594,70   58 2 028 594,70

Zaopatrzenie w wodę ZW 4 6 619 836,00 4 6 619 836,00    

RAZEM 105 35 391 008,39 17 27 426 333,62 88 7 964 674,77 

        
* łącznie z przekazaniem 
środków        
       wykres nr 1
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Kwoty z umów zawartych przez Fundusz wg komponentów w latach 2012 - 2015 (w zł) 

       
     tabela nr 2

Komponent   2012 2013 2014 2015 2015/2014

Edukacja ekologiczna EE 162 263,50 478 777,71 147 596,63 196 589,03 133,19%

Ochrona przyrody OP 110 621,00 103 879,00 400 979,00 7 999,50 1,99%

Monitoring środowiska MN 1 078 258,00 241 854,00 1 130 160,00 1 752 556,91 155,07%

Ochrona środowiska OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska NZ 918 500,00 2 115 997,44 1 302 868,28 1 085 637,20 83,33%

Gospodarka wodna GW 926 776,00 7 210 884,12 7 870 384,82 2 650 599,86 33,68%

Ochrona  powietrza OA 1 866 234,00 987 499,00 59 687 451,70 502 209,00 0,84%

Ochrona wód OW 30 235 683,92 30 440 800,68 21 543 225,48 20 546 986,19 95,38%

Ochrona powierzchni ziemi    
i gospodarka odpadami OZ 3 363 241,25 1 516 034,66 4 816 298,22 2 028 594,70 42,12%

Zaopatrzenie w wodę ZW 2 220 770,00 1 053 258,00 2 140 177,75 6 619 836,00 309,31%

Ogółem   40 882 347,67 44 148 984,61 99 039 141,88 35 391 008,39 35,73%

 
 
     wykres nr 2
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 Umowy  zawarte w roku 2015 w podziale na grupy kontrahentów (w zł) 
        

 
     tabela nr 3

udział procentowy w  
Lp. Grupa 

kontrahentów 
Forma 

dofinansowania 

Kwota 
dofinansowania  

(w zł) 

Liczba 
zawartych  

umów 

Średnie 
kwota 

umowy pożyczkach dotacjach

1 Gminy  pożyczka 2 041 450,00 3 680 483 7,4%   
2 Gminy  dotacja 2 271 292,27 59 38 496   28,5%
3 Przedsiębiorcy  pożyczka 24 351 083,62 11 2 213 735 88,8%   

4 Województwo 
Lubuskie  dotacja 3 878 864,76 11 352 624   48,7%

5 Wojewoda      
i jedn. podległe  dotacja 1 044 710,00 3 348 237   13,1%

6 Inne jednostki 
budżetowe  dotacja 174 324,00 5 34 865   2,2%

7 Pozostałe  pożyczki 1 033 800,00 3 344 600 3,8%  
8 Pozostałe  dotacja 595 483,74 10 59 548   7,5%

dotacja* 7 964 674,77 88 90 508     
RAZEM 

pożyczka 27 426 333,62 17 1 613 314     

OGÓŁEM 35 391 008,39 105 337 057     

        
• łącznie z przekazaniem środków  
 

      wykres nr 3
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Wpływy / przychody Funduszu  w 2015 roku   (w zł) 
     

   tabela nr 4 

Wyszczególnienie Plan 2015 r. Korekta Wykonanie % wykonania 

Wpływy z tytułu opłat  11 000 000,00 11 600 000,00 11 665 500,75 100,6% 

Wpływy z tytułu kar 50 000,00 100 000,00 143 893,13 143,9% 

Dotacje z budżetu państwa i 
budżetu jst (pomoc techn.)  1 865 000,00 1 480 000,00 1 488 251,38 100,6% 

Zwrot pożyczonego kapitału 19 000 000,00 21 000 000,00 21 918 885,42 104,4% 

Naliczone oprocentowanie 
od pożyczek, odsetki za 
zwłokę 

2 135 000,00 2 050 000,00 2 073 611,64 101,2% 

Inne   *) 500 000,00 962 200,00 1 041 263,00 108,2% 

RAZEM 34 550 000,00 37 192 200,00 38 331 405,32 103,1% 

 *)   odsetki od lokat, obligacji, a vista oraz pozostałe przychody operacyjne i statutowe 
 

    

 
 
 

    wykres nr 4 
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  Wpływy Funduszu  w latach 2012 - 2015 (w zł)  
      

    tabela nr 5

 Wyszczególnienie  2012 2013 2014 2015 

 
Wskaźnik

2015 : 
2014  

Wpływy z tytułu opłat i kar 13 549 540,40 7 210 850,07 11 738 881,51 11 809 393,88 100,6%

Zwrot kapitału pożyczonego 15 121 986,13 14 195 334,92 16 673 748,39 21 918 885,42 131,5%

Oprocentowanie pożyczek  
zapłacone oraz odsetki za 
zwłokę 

1 667 275,98 1 602 008,45 1 615 323,46 2 030 911,65 125,7%

Pozostałe przychody  (dotacja 
PT, inne) 1 365 606,23 1 530 044,98 2 615 871,31 1 500 280,27 57,4%

Przychody z operacji 
kapitałowych 5 335 406,73 3 575 171,96 2 934 675,46 1 029 234,11 35,1%

RAZEM 37 039 815,47 28 113 410,38 35 578 500,13 38 288 705,33  107,6%

 
      
      
    wykres nr 5
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Koszty / wydatki Funduszu  w 2015 roku  (w zł) 

     
 tabela nr 6

 Wyszczególnienie  Plan na 2015  rok Korekta planu Wykonanie        Struktura 
wydatków 

 Wypływ pożyczek   73 272 000,00 70 620 000,00 58 950 063,18 82,9%

 Wypływ dotacji*  9 300 000,00 6 290 000,00 6 252 832,39 8,8%

 Dopłata do oprocentowania 
kredytów i częściowej spłaty 
kapitałów  

200 000,00 88 000,00 70 985,77 0,1%

 Umorzenia  100 000,00 0,00 0,00 0,0%

 Wydatki inwestycyjne  12 000,00 50 000,00 11 992,50 0,0%

 Koszty utrzymania organów 
i Biura oraz pozostałe koszty 
operacyjne i finansowe  

5 950 000,00 6 005 000,00 5 817 776,54 8,2%

RAZEM 88 834 000,00 83 053 000,00 71 103 650,38 100,0%

         
 * łącznie dotacje, przekazania środków, nagrody i rekompensaty  
     
    wykres nr 6
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Środki na ochronę środowiska 

obsługiwane w 2015 roku przez Fundusz 
(w tys. zł.) 

      tabela nr 7
       

Podpisane umowy Środki wypłacone
Źródło finansowania 

ilość wartość ogółem dofinansowanie w 2015 roku 

Środki własne 105 95 144 35 391 71 904

  
z tego: pożyczki 17 77 895 27 426 58 950

    
formy dotacyjne 88 17 249 7 965* 12 954**

Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 16 443 527 219 695 62 226

  z tego: priorytet I - Gospodarka 
wodno-ściekowa 11 335 175 180 669 53 563

    
priorytet II - Gospodarka 
odpadami i   ochrona 
powierzchni ziemi 

5 88 352 39 026 8 663

Lubuski Regionalny Program 
Operacyjny 139 509 298 331 321 24 498

  z tego: 

działanie 3.1 
Infrastruktura ochrony 
środowiska 
przyrodniczego 

52 273 279 179 659 1 471 

    

działanie 3.2 Poprawa 
jakości powietrza, 
efektywności 
energetycznej oraz 
rozwój i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii 

81 229 892  146 791 22 729 

    
działanie 3.3 Zarządzanie 
środowiskiem 
przyrodniczym 

6 6 127 4 871 298 

        ogółem wypłacono w 2015 roku 158 628 

        w tym: środki bezzwrotne 99 678 

      
*   uwzględniono również 1.014 tys. zł jako dofinansowanie  ze środków NFOŚiGW  w ramach Programu AZBEST 
 
** uwzględniono również  6.776 tys. zł wypłacone ze środków NFOŚiGW  w ramach Programów AZBEST oraz KAWKA 

 
 
 



Umowy dofinansowania ze środków własnych zawarte w 2015 roku                      
wykaz nr 1   

 
Lp. Komponent Nazwa zadania Kontrahent   Rodzaj umowy  

1 EE  "XIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn.: 
"Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"  

Województwo Lubuskie - Zespół 
Parków Krajobrazowych 
Województwa Lubuskiego  

dotacja 

2 EE  
Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega 
Pożarom".  

Zarząd Wojewódzki Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP  dotacja 

3 EE  Budowa wiaty edukacyjnej w Parku Narodowym 
"Ujście Warty"  Park Narodowy "Ujście Warty"  dotacja 

4 EE  Konferencja naukowa z okazji 30-lecia Łagowsko- 
Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego.  

Województwo Lubuskie - Zespół 
Parków Krajobrazowych 
Województwa Lubuskiego  

dotacja 

5 EE  
XXI edycja konkursu ekologicznego z cyklu DBAM 
O PIĘKNO MEGO DOMU-ZIEMI pn. "Woda jako 
Dar" Życia".  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Lubuski Oddział Regionalny w 
Zielonej Górze  

dotacja 

6 EE  

Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym dzieci i 
młodzieży na terenie Związku Międzygminnego 
"Eko- Przyszłość" w zakresie segregacji odpadów 
komunalnych u źródła.  

Związek Międzygminny "EKO-
PRZYSZŁOŚĆ"  dotacja 

7 EE  Biuletyn ekologiczny "Zielona Planeta" - 2015.  Dolnośląski Klub Ekologiczny  dotacja 

8 EE  
II Konferencja Naukowo- Techniczna i 

pokonferencyjne warsztaty edukacyjne dla 
studentów i doktorantów.  

Uniwersytet Zielonogórski  dotacja 

9 GW  
Struga Świebodzińska - odbudowa" - opracowanie 
koncepcji programowo - przestrzennej i 
dokumentacji technicznej  

Województwo Lubuskie  dotacja 

10 GW  Przepompownia Ludzisławice – odbudowa  Województwo Lubuskie  dotacja 

11 GW  Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno 
Odrzańskie - opracowanie dokumentacji technicznej. Województwo Lubuskie  dotacja 

12 GW  Odbudowa Kanału Pulsa III w km 0+000-7+573  Województwo Lubuskie  dotacja 

13 MN  
POP dla strefy m. Zielona Góra w wraz z dwiema 
aktualizacjami POP dla Gorzowa Wlkp. i jedną dla 
Zielonej Góry 

Województwo Lubuskie  dotacja 

14 MN  

Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania w 
tym świadczenie gwarancyjnego serwisu 
programowego oprogramowania służącego do 
obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty 
produktowej, opłaty za substancje kontrolowane 
oraz księgowania i redystrybucji tych opłat.  

Województwo Lubuskie  dotacja 
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15 MN  
Program ochrony środowiska przed hałasem dla 
odcinka drogi krajowej nr 92 (od km 16+100 do km 
34+500)  

Województwo Lubuskie  dotacja 

16 MN  
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie 
odpadów komunalnych.  

Województwo Lubuskie  dotacja 

17 MN  

Realizacja zadań Państwowego Monitoringu 
Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w 
2015 roku i doposażenie laboratorium WIOŚ w 
Zielonej Górze.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska  

przekazanie  
  środków 

19 MN  
Doposażenie w aparaturę przeznaczoną do badań 
parametrów chemicznych wody do spożycia dla 
ludzi w ramach prowadzenia PMŚ 2013-2015.  

Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Gorzowie  

przekazanie  
  środków 

19 NZ  

Zakup stanowiska do badań dynamicznych 
powietrznych aparatów i masek, komplet narzędzi 
nieiskrzących oraz statywu bezpieczeństwa dla 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Żaganiu  

Powiat Żagański - Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej  

dotacja 

20 NZ  Zakup sprzętu do zapobiegania powodziom, zatorom 
na rzekach i monitorowania wód w czasie powodzi  Województwo Lubuskie  dotacja 

21 NZ  

Wyposażenie jednostek ratowniczych Ochotniczych 
Straży Pożarnych w specjalistyczny sprzęt i środki 
ochrony osobistej do działań w zakresie ochrony 
środowiska  

Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Zarząd Oddziału 
Wojewódzkiego  

dotacja 

22 NZ  

Zakup sprzętu ratownictwa chemicznego i 
ekologicznego w ramach doposażenia 
Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - 
Ekologicznego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej 
nr 2 podległej Komendzie Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Zakup sprzętu 
ochrony układu oddechowego do rozpoznawania i 
eliminowania skażeń chemiczno - ekologicznych  

Miasto Gorzów Wlkp. Komenda 
Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
w Gorzowie Wlkp.  

dotacja 

23 NZ  Doposażenie WOPR Województwa lubuskiego w 
sprzęt do ratownictwa ekologicznego.  

Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe Województwa 
Lubuskiego  

dotacja 

24 NZ  

Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w 
kompresor wysokociśnieniowy do napełniania butli 
powietrznych z suszarką do masek twarzowych.  

Powiat Strzelecko - Drezdenecki, 
Komenda Powiatowa PSP w 
Strzelcach Krajeńskich  

dotacja 

25 NZ  
Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Międzyrzeczu w silnik zaburtowy 
z wyposażeniem do łodzi ratowniczej.  

Powiat Międzyrzecz - Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Międzyrzeczu  

dotacja 

26 NZ  Doposażenie Komendy Powiatowej PSP w Nowej 
Soli w łódź ratowniczą z silnikiem zaburtowym.  

Powiat Nowosolski - Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowej Soli  

dotacja 
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27 NZ  

Zakup samochodu specjalistycznego do ratownictwa 
wodnego i wysokościowego oraz do działań 
przeciwpowodziowych na potrzeby Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pławinie.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Pławinie  dotacja 

28 NZ  Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w 
samochód ratownictwa wodnego  

Komenda Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.  

przekazanie  
środków 

29 OA  
Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownie 
gazową w Klasztorze oo Franciszkanów we 
Wschowie.  

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych - 
Franciszkanów  pożyczka 

3= OA  Termomodernizacja budynku biurowo- usługowego 
przy ul. Rydza Śmigłego 3 w Zielonej Górze.  Poltur Polska Sp. z o.o. Zielona Góra  pożyczka 

31 OP  
Reintrodukcja i ochrona popielicy w Polsce 
Zachodniej - etap III (Barlinecko- Gorzowski Park 
Krajobrazowy).  

Polskie Towarzystwo Ochrony 
Przyrody "Salamandra"  dotacja 

32 OW  Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na 
terenie aglomeracji Drezdenko.  Gmina Drezdenko  dotacja 

33 OW  

Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w m. Jasień, 
obejmująca ul. Graniczną, Pl. Armii Krajowej, 
Podmokłą, Małą, Boczną, Żwirową, Kościelną i Pl. 
Wolności.  

Zakład Komunalny Spółka z o.o. 
Jasień  pożyczka 

34 OW  

Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w m. Jasień, 
obejmująca ul. Graniczną, Pl. Armii Krajowej, 
Podmokłą, Małą, Boczną, Żwirową, Kościelną i Pl. 
Wolności.  

Zakład Komunalny Spółka z o.o. 
Jasień  

pożyczka  
płatnicza 

35 OW  
Wsparcie techniczne systemu gospodarowania 
ściekami komunalnymi na terenie miasta i gminy 
Cybinka.  

Zakład Usług Komunalnych Cybinka 
Sp. z o.o.  pożyczka 

36 OW  

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno- 
ściekowej dla aglomeracji Szprotawa. Kontrakt 17- 
Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Piastowskiego 
oraz Osiedla Mały Puszczyków.  

Szprotawskie Wodociągi i 
Kanalizacja Sp. z o.o.  

pożyczka  
płatnicza 

37 OW  

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno- 
ściekowej dla aglomeracji Szprotawa - kontrakt nr 
17 - Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Piastowskiego 
oraz Osiedla Mały Puszczyków, nr 18 - Inżynier 
Kontraktu dla Osiedla Piastowskiego oraz Osiedla 
Mały Puszczyków, nr 19 - Zakup samochodu 
specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia 
kanalizacji.  

Szprotawskie Wodociągi i 
Kanalizacja Sp. z o.o.  pożyczka 

38 OW  
Zapewnienie prawidłowo uzdatnionej wody i 
prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji 
Kożuchów.  

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. 
Kożuchów  

pożyczka 

39 OW  Budowa odcinka rurociągu tłocznego w pasie drogi 
powiatowej nr 1046F Kożuchów - Czciradz.  

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. 
Kożuchów  

pożyczka 

40 OW  

Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych z 
przepompownią ścieków i przyłączem 
kanalizacyjnym z ośrodka PCK do kanalizacji 
miejskiej.  

Lubuski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża  pożyczka 
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41 OW  

I etap - Budowa drugiego rurociągu tłocznego 
ścieków surowych wraz z modernizacją węzła 
tłocznego z komorą zasuw i kratą na kolektorze 
1000.  

Spółka Wodno - Ściekowa " Złota 
Struga"  pożyczka 

42 OW  Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na 
terenie aglomeracji Drezdenko  Gmina Drezdenko  pożyczka 

43 OW  
Kontrakt 21 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla 
obszaru Iława - Sowiny i części osiedla Słoneczne 
(dokończenie kontraktu 14).  

Gmina Szprotawa  pożyczka 

44 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie 
Gminy Czerwieńsk.  Gmina Czerwieńsk  dotacja 

45 OZ  
Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie 
lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest 
na terenie gminy Zabór.  

Gmina Zabór  dotacja 

46 OZ  Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom 
Odrzański - etap V 2015 r.  Gmina Bytom Odrzański  dotacja 

47 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Świebodzin na lata 2012-2032 w 2015 roku.  Gmina Świebodzin  dotacja 

48 OZ  Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Siedlisko.  Gmina Siedlisko  dotacja 

49 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Babimost w roku 2015  Gmina Babimost  dotacja 

50 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie 
gminy Gubin w 2015 roku  Gmina Gubin  dotacja 

51 OZ  

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z nieruchomości będących w 
posiadaniu osób fizycznych na terenie miasta 
Kostrzyn nad Odrą  

Miasto Kostrzyn nad Odrą  dotacja 

52 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Lubniewice.  Gmina Lubniewice  dotacja 

53 OZ  Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z 
nieruchomości na terenie Gminy Lubiszyn.  Gmina Lubiszyn  dotacja 

54 OZ  
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 
pochodzących z obiektów budowlanych położonych 
na terenie Gminy Lubsko.  

Gmina Lubsko  dotacja 

55 OZ  Usuwanie azbestu z terenu gminy Przytoczna.  Gmina Przytoczna  dotacja 

56 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Łagów.  Gmina Łagów  dotacja 

57 OZ  Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu gminy Słubice.  Gmina Słubice  dotacja 

58 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Krosno Odrzańskie.  Gmina Krosno Odrzańskie  dotacja 

59 OZ  
Demontaż, zbieranie i transport odpadów 
zawierających azbest na terenie Gminy Skąpe oraz 
ich unieszkodliwienie  

Gmina Skąpe  dotacja 
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60 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Deszczno.  Gmina Deszczno  dotacja 

61 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie 
Miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2015.  Miasto Gorzów Wlkp.  dotacja 

62 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Lubrza.  Gmina Lubrza  dotacja 

63 OZ  Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Nowa Sól- Miasto.  Gmina Nowa Sól - Miasto  dotacja 

64 OZ  Usuwanie azbestu w gminie Bledzew.  Gmina Bledzew  dotacja 

65 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Jasień.  Gmina Jasień  dotacja 

66 OZ  
Demontaż, zbieranie, transport oraz 
unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z 
terenu Gminy Dobiegniew.  

Gmina Dobiegniew  dotacja 

67 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Lipinki Łużyckie.  Gmina Lipinki Łużyckie  dotacja 

68 OZ  Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2015 
roku.  Gmina Rzepin  dotacja 

69 OZ  
Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 
2009-2032. Etap III.  

Gmina Sulęcin  dotacja 

70 OZ  Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest na terenie Gminy Pszczew w roku 2015  Gmina Pszczew  dotacja 

71 OZ  Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Żary na lata 2012-2032 w 2015 r.  Gmina Żary  dotacja 

72 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Trzebiel.  Gmina Trzebiel  dotacja 

73 OZ  Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Brody w 2015 roku.  Gmina Brody  dotacja 

74 OZ  
Demontaż, wywóz i utylizacja wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Brzeźnica w 
2015 r.  

Gmina Brzeźnica  dotacja 

75 OZ  
Demontaż, zbieranie, transport oraz 
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Drezdenko  

Gmina Drezdenko  dotacja 

76 OZ  Usuwanie azbestu z obszaru Gminy i Miasta Nowe 
Miasteczko - etap III 2015 r.  Gmina Nowe Miasteczko  dotacja 

77 OZ  
Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów 
zawierających azbest z terenu nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Santok.  

Gmina Santok  dotacja 

78 OZ  

Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest w Torzymiu z 
dofinansowaniem przez WFOŚiGW w Zielonej 
Górze przy udziale środków NFOŚiGW w ramach 
programu usuwanie wyrobów zawierających azbest.  

Gmina Torzym  dotacja 

79 OZ  Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu miasta Zielona Góra.  Miasto Zielona Góra  dotacja 
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80 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie 
Gminy Krzeszyce.  Gmina Krzeszyce  dotacja 

81 OZ  Likwidacja wyrobów zawierających azbest na 
terenie Gminy Kożuchów w 2015 r.  Gmina Kożuchów  dotacja 

82 OZ  Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Nowogród Bobrzański.  Gmina Nowogród Bobrzański  dotacja 

83 OZ  Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Cybinka w 2015 r.  Gmina Cybinka  dotacja 

84 OZ  Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Stare Kurowo.  Gmina Stare Kurowo  dotacja 

85 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie 
Gminy Dąbie w 2015 r.  Gmina Dąbie  dotacja 

86 OZ  Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Sulechów.  Gmina Sulechów  dotacja 

87 OZ  
Realizacja programu usuwania azbestu oraz 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Szprotawa 2015.  

Gmina Szprotawa  dotacja 

88 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie 
Gminy Ośno Lubuskie.  Gmina Ośno Lubuskie  dotacja 

89 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Wschowa w 2015 roku.  Gmina Wschowa  dotacja 

90 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie 
Gminy Kłodawa.  Gmina Kłodawa  dotacja 

91 OZ  Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Strzelce Krajeńskie.  Gmina Strzelce Krajeńskie  dotacja 

92 OZ  Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Nowa Sól.  Gmina Nowa Sól  dotacja 

93 OZ  Usuwanie azbestu w Gminie Skwierzyna.  Gmina Skwierzyna  dotacja 

94 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Świdnica w 2015 r.  Gmina Świdnica  dotacja 

95 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Żagań.  Gmina Żagań  dotacja 

96 OZ  Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Małomice w roku 2015 r  Gmina Małomice  dotacja 

97 OZ  Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu gminy Bobrowice.  Gmina Bobrowice  dotacja 

98 OZ  
Demontaż, transport i utylizacja wyrobów 
zawierających azbest z nieruchomości osób 
fizycznych z terenu gminy Międzyrzecz.  

Gmina Międzyrzecz  dotacja 

99 OZ  Usuwanie azbestu na terenie Gminy Tuplice.  Gmina Tuplice  dotacja 

100 OZ  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Kargowa.  Gmina Kargowa  dotacja 

 
Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2015                                                       50                                     



 
Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2015                                                       51                                     

101 OZ  Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Górzyca  Gmina Górzyca  dotacja 

102 ZW  
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żaganiu 
wraz z wykonaniem kolektora odciążającego 
kanalizację ogólnospławną.  

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje 
Sp. z o.o.  pożyczka 

103 ZW  Remont strefowej pompowni wody w miejscowości 
Brodziszów i Mirocin Górny  

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. 
Kożuchów  

pożyczka 

104 ZW  Remont strefowej pompowni wody w miejscowości 
Broniszów i Mirocin Górny  

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. 
Kożuchów  

pożyczka  
płatnicza 

105 ZW  
Wykonanie ujęcia wód podziemnych (otwór nr 11a) 
dla wodociągu grupowego w Malcie Gmina 
Krzeszyce.  

Gmina Krzeszyce  pożyczka 

 
 

EE  - edukacja ekologiczna NZ - nadzwyczajne zagrożenia OZ - 
ochrona powierzchni 
ziemi i gospodarka 
odpadami 

GW - gospodarka wodna OA - ochrona powietrza OW - ochrona wód 
MN - monitoring środowiska OP - ochrona przyrody ZW - zaopatrzenie w wodę 

 



Zestawienie dofinansowania umów azbestowych  w 2015 roku wg gmin 
 

wykaz nr 2 
 

Efekt ekologiczny w Mg 
Lp Nazwa Gminy 

2015 2011-2015 

Dofinansowanie 
w 2015 roku w 

zł 

Średni koszt 
unieszkodliwienia 1 

Mg w roku 2014 w zł 

1 Gmina Babimost 61,34 268,89 31 286,91 510,06

2 Gmina Brody  18,59 61,13 12 434,44 668,88

3 Gmina Bledzew 14,15 25,25 6 225,80 439,99

4 Gmina Bobrowice 11,32 181,70 5 257,01 464,40

5 Gmina Brzeźnica 28,10 60,28 13 111,20 466,59

6 Gmina Bytom Odrzański 65,23 151,41 49 828,85 763,95

7 Gmina Cybinka  40,06 79,68 24 011,96 599,40

8 Gmina Czerwieńsk 17,83 273,51 13 797,03 773,81

9 Gmina Dąbie 54,58 453,40 28 590,63 523,87

10 Gmina Deszczno 303,24 303,24 119 938,38 395,52

11 Gmina Dobiegniew 40,56 40,56 27 137,86 669,08

12 Gmina Drezdenko 79,74 79,74 41 483,38 520,23

13 Gmina Górzyca 63,55 288,87 27 326,50 430,00

14 Gmina Gubin 12,09 56,26 4 752,20 393,07

15 Gmina Jasień 28,95 51,58 13 135,98 453,75

16 Gmina Kargowa 39,88 164,78 18 314,10 459,23

17 Gmina Kłodawa 34,88 115,82 19 585,59 561,51

18 Gmina Kożuchów  46,64 198,97 22 066,34 473,12

19 Gmina Krosno Odrzańskie 150,18 188,08 97 525,08 649,39

20 Gmina Krzeszyce 196,59 496,45 68 915,15 350,55

21 Gmina Lipinki Łużyckie 38,84 103,74 20 841,62 536,60

22 Gmina Lubiszyn 84,61 150,81 37 922,20 448,20

23 Gmina Lubniewice 29,96 161,92 12 245,41 408,75

24 Gmina Lubrza 25,82 56,16 16 293,04 631,02

25 Gmina Lubsko 21,56 47,93 11 632,03 539,52

26 Gmina Łagów 26,88 26,88 16 142,00 600,52

27 Gmina Małomice 16,88 142,79 9 444,33 559,50
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28 Gmina Międzyrzecz 31,58 31,58 12 852,08 406,97

29 Gmina Niegosławice  118,13   

30 Gmina Nowa Sól  29,26 120,06 13 231,94 452,22

31 Gmina Nowe Miasteczko 88,80 202,98 37 127,70 418,10

32 Gmina Nowogród 
Bobrzański 30,11 286,96 12 044,00 400,00

33 Gmina Ośno Lubuskie 130,66 633,40 50 696,08 388,00

34 Gmina Przytoczna 141,89 141,89 57 387,70 404,45

35 Gmina Pszczew 107,11 270,47 53 043,77 495,23

36 Gmina Rzepin  150,43 310,17 108 228,54 719,46

37 Gmina Santok 57,24 57,24 28 392,76 496,03

38 Gmina Siedlisko 23,80 182,90 12 201,50 512,67

39 Gmina Skąpe 236,95 236,95 126 595,95 534,28

40 Gmina Skwierzyna 72,76 72,76 27 902,06 383,48

41 Gmina Słubice 106,12 162,90 46 989,94 442,80

42 Gmina Stare Kurowo 20,48 46,94 10 939,92 534,18

43 Gmina Strzelce Krajeńskie 128,96 274,36 72 455,87 561,85

44 Gmina Sulechów 67,57 308,87 29 513,68 436,79

45 Gmina Sulęcin 283,53 757,08 117 634,00 414,89

46 Gmina Szprotawa 82,51 385,27 36 237,50 439,19

47 Gmina Świdnica 18,66 42,09 9 343,08 500,70

48 Gmina Świebodzin 98,06 378,28 60 435,51 616,31

49 Gmina Torzym 76,66 215,96 44 859,78 585,18

50 Gmina Trzebiel 65,68 157,80 23 711,50 361,02

51 Gmina Tuplice 25,02 30,28 13 948,22 557,48

52 Gmina Wschowa 73,00 319,99 29 426,76 403,11

53 Gmina Zabór 107,56 263,94 49 645,60 461,56

54 Gmina Zielona Góra  277,43   

55 Gmina Żagań 25,56 106,99 11 830,43 462,85

56 Gmina Żary 51,61 51,61 21 399,00 414,63

57 Miasto Gorzów Wlkp. 109,84 199,34 60 412,00 550,00

58 Miasto Kostrzyn nad Odrą 6,31 37,67 2 840,98 450,23

59 Miasto Nowa Sól 104,06 104,06 40 238,40 386,68

60 Miasto Zielona Gora 102,27 134,30 44 626,55 436,36
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Wykaz umów  z  POIiŚ – stan na dzień 31 grudnia 2015roku                          
 

wykaz nr 3 
 

Lp 

Data 
podpisania 

umowy / 
ostatniego 

aneksu 

Tytuł projektu Nazwa beneficjenta 
Wartość 
ogółem 

 (zł) 

Dofinansowanie 
(zł)  

Data 
zakończenia 

realizacji 

1 2015-12-08 

Zapewnienie prawidłowo 
uzdatnionej wody i prawidłowego 
oczyszczania ścieków dla 
aglomeracji Kożuchów 

Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych 
"USKOM" Sp. z o.o. 

14 988 866,87 7 191 767,57 2015-12-31

2 2015-12-04 
Gospodarka wodno-ściekowa 
miasta Nowa Sól i gmin 
ościennych – Etap 2 

Miejski Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 

25 620 457,13 11 772 073,11 2015-07-31

3 2015-12-04 
Ujście Warty - zintegrowana 
gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracji Witnica 

Gmina Witnica 25 566 922,53 13 830 686,82 2012-12-31

4 2015-12-07 
Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie aglomeracji 
Żagań 

Żagańskie Wodociągi i 
Kanalizacje Spółka z 
o.o. 

72 136 776,00 38 686 391,29 2015-12-31

5 2015-12-18 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie 
aglomeracji Sława - 
przygotowanie dokumentacji. 

Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Sława 
Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością 

2 945 302,99 2 035 371,98 2015-12-31

6 2015-09-28 

Rozbudowa Oczyszczalni 
ścieków dla aglomeracji Zielona 
Góra w zakresie instalacji 
fermentacji osadów wraz z 
wykorzystaniem biogazu oraz 
układem kogeneracji 

Zielonogórskie 
Wodociągi i 
Kanalizacja Sp. z o.o. 

1 053 864,00 651 160,71 2015-11-30

7 2015-12-04 

Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla rozbudowy i 
przebudowy oczyszczalni 
ścieków w Sulęcinie wraz z 
modernizacją sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej w 
aglomeracji Sulęcin 

Gmina Sulęcin 547 350,00 378 250,00 2015-12-31

8 2015-11-23 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie 
aglomeracji Słubice - 
przygotowanie dokumentacji 

Zakład Usług Wodno-
Ściekowych Spółka z 
o. o. 

1 574 532,35 1 088 091,46 2015-12-31

9 2015-12-04 
Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki ściekowej na terenie 
miasta i gminy Lubsko 

Gmina Lubsko 63 901 984,95 30 976 422,70 2015-12-31
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10 2015-12-04 
"Kompleksowe rozwiązanie 
gospodarki wodno - ściekowej dla 
aglomeracji Szprotawa" 

Gmina Szprotawa 105 664 825,53 51 668 958,37 2015-12-31

11 2015-12-03 
„Gospodarka ściekowa na terenie 
aglomeracji Zielona Góra – Etap 
III” 

Zielonogórskie 
Wodociągi i 
Kanalizacja Sp. z o.o. 

41 174 124,05 22 389 645,18 2015-12-31

RAZEM PRIORYTET I 355 175 006,40 180 668 819,19   

12 2015-12-04 

Rozbudowa i modernizacja 
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. 
z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. 
Małyszyńska 180 – etap III  

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

20 460 121,27 9 091 388,45 2015-10-31

13 2013-11-20 
Rozbudowa i modernizacja 
systemu gospodarki odpadami dla 
rejonu Zielonej Góry 

Miasto Zielona Góra 26 756 120,64 10 180 935,63 2013-09-20

14 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

15 2015-11-27 

Dostosowanie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych do pełnienia 
funkcji RIPOK w Długoszynie 

Celowy Związek Gmin 
CZG 12 13 230 965,88 6 586 884,84 2015-10-31

16 2015-09-21 
Rekultywacja składowisk 
odpadów komunalnych na terenie 
CZG12 na cele przyrodnicze 

Celowy Związek Gmin 
CZG 12 2 984 100,59 1 845 294,20 2015-12-31

RAZEM PRIORYTET II 88 351 898,11 39 026 280,73   

OGÓŁEM 443 526 904,51 219 695 099,92   
 



                                                                                                                                                                                   
Umowy LRPO podpisane w 2015 roku 
 

wykaz nr 4 
 

Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta 
Data 

podpisania 
umowy 

dofinansowanie 
(zł) 

wartość 
ogółem (zł) 

Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego 

1 
Zapobieganie nadzwyczajnym 
zagrożeniom na terenie Gminy Sława 
poprzez zakup sprzętu ratowniczego 

Gmina Sława 2015-09-01 212 499,99 253 000,00

2 Zakup łodzi ratowniczych dla JRG 
PSP woj. lubuskiego 

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorzowie 
Wlkp. 

2015-10-30 423 691,80 504 979,95

3 

Doposażenie jednostki OSP w Otyniu 
w sprzęt do przeciwdziałania 
zagrożeniom powodziowym i 
usuwania skutków katastrof 

Gmina Otyń 2015-12-17 107 940,50 128 515,46

Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

4 

Termomodernizacja Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Lipkach Wielkich i budynków 
dydaktycznych Zespołu Szkół im. 
Mikołaja Kopernika w Witnicy 

Powiat Gorzowski 2015-11-05 1 804 388,36 3 932 320,81
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