Sprawozdanie Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2011 - część unijna
____________________________________________________________________

DZIAŁALNOŚĆ POZASTATUTOWA – FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Rok 2011 był kolejnym rokiem działania Funduszu w obszarze I i II osi priorytetowej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Priorytetu III Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO).
W roku 2011 Fundusz obsługiwał ogółem

w ramach dwóch programów operacyjnych

projekty, dla których przyznane dofinansowanie środkami unijnymi wynosiło na koniec
2011 roku - 404.408 tys. zł, z tego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisk 171.831 tys. zł (Priorytet I – 146.516 tys. zł, Priorytet II - 25.315 tys. zł) oraz w Lubuskim
Regionalnym Programie Operacyjnym – 232.577 tys. zł.
1. Realizacja zadań w ramach POIiŚ
WFOŚiGW w Zielonej Górze jest Instytucją Wdrażającą priorytet I, II w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w oparciu o "Porozumienia w sprawie
realizacji Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" dla osi priorytetowych:
I - Gospodarka wodno-ściekowa i II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
(projekty o wartości poniżej 25 mln euro)" zawarte w dniu 25 czerwca 2007 roku z Ministrem
Środowiska wraz z aneksami: nr 1 z dn. 28 maja 2008r., nr 2 z dn. 14 stycznia 2010r.,
nr 3 z dn. 5 kwietnia 2011r. oraz nr 4 z dn. 12 lipca 2011r..
W 2011 roku działania Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko obejmowały:
•

ocenę formalną wniosków w ramach Konkursu nr 5/POIiŚ/2.1/01/2011 (Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1. Kompleksowe
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych),

• obsługę podpisanych umów o dofinansowanie w zakresie płatności,
• realizację czynności kontrolnych,
• realizację działań w zakresie informacji i promocji,
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• udział w przygotowaniu konkursu w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom
zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs
nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011).
W 2011 roku, w terminie składania wniosków, do Funduszu wpłynął jeden

wniosek,

na ogłoszony jeszcze w roku 2010 Konkurs nr 5/POIiŚ/2.1/01/2011 (Priorytet II - Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
niebezpiecznych). Wnioskodawca - Zakład Utylizacji Odpadów spółka z o.o. Gorzów Wlkp.
złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Zakład termicznego przekształcania paliwa
formowanego RDF". W dniu 23 marca zakończono kontrolę formalną tego wniosku, niestety
z wynikiem negatywnym. W związku z tym wniosek nie przeszedł do dalszych etapów
konkursu.
W dniu 26 stycznia została podpisana umowa dofinansowania zadania pt. „Rozbudowa
i

modernizacja

systemu

gospodarki

odpadami

dla

rejonu

Zielonej

Góry”.

Ogółem w 2011 roku Fundusz obsługiwał 6 umów, z czego 4 w ramach Działania 1.1
oraz 2 w ramach Działania 2.1 (wykaz nr 2).
Fundusz realizował płatności w ramach obsługiwanych umów za pośrednictwem Banku
Gospodarstwa

Krajowego,

z BGK umowy,

który

pełni

funkcję

Płatnika.

Na

podstawie

zawartej

Fundusz został wyposażony w terminale umożliwiające generowanie

i zatwierdzanie dyspozycji. System ten funkcjonował w 2011 roku bez zakłóceń.
Na podstawie danych wynikających z zawartych umów oraz po konsultacjach
z Beneficjentami,

założono w roku 2011 wypłacenie

kwoty 31.418.980 zł (zaliczki

i refundacje).
Minister Środowiska przydzielił limit środków na 2011 w kwocie łącznej

15.674.569 zł,

z czego: 14.520.021 zł w ramach Priorytetu I oraz 1.154.548 zł w ramach Priorytetu II.
Fundusz wystąpił o korektę przyznanego limitu (uruchomienie rezerwy celowej),
który ustalono ostatecznie w kwocie 23.714.062 zł, z czego: 16.974.918 zł w Priorytecie I
oraz 6.739.144 zł w Priorytecie II.
Ostatecznie wypłacono dofinansowanie w wysokości 23.645.452,11 zł, z tego w Priorytecie
I - 16.906.309,42 zł na planowane pierwotnie 26.301.567 zł, a w Priorytecie II - 6.739.142,69
zł na planowane pierwotnie 5.117.413 zł. Poświadczono kwotę wydatków kwalifikowanych
33.571.506,83 zł, z tego certyfikowana kwota dofinansowania wyniosła 28.477.130,74 zł.
Plan wypłat zrealizowano w 75,3% (9 miejsce wśród wszystkich Instytucji Pośredniczących
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II stopnia) natomiast plan certyfikacji
Na

niepełną

realizację

założeń

w 101 % (7 miejsce wśród wszystkich IP II).

dotyczących

planowanych

wypłat

składały

się:

niewywiązywanie się przez Beneficjentów z planowanych wystąpień o wypłatę środków
oraz konieczność wykorzystania w pierwszym rzędzie środków budżetowych j.s.t. do końca
2011 roku.
Ponieważ proces wnioskowania o płatność jest dość złożony (wymaga właściwego,
specyficznego udokumentowania poniesionych wydatków, skrupulatnego wypełniania
formularzy, dochowania procedur itp.), w dalszym ciągu występowały problemy związane
z jakością przedstawianych dokumentów, jednak w stosunku do lat poprzednich nastąpiła
w tym względzie istotna poprawa.
W związku z sygnałami dotyczącymi możliwości wystąpienia nieprawidłowości w projekcie
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”
przeprowadzono kontrolę

procedury zawierania umów.

Na cztery skontrolowane

postępowania, w trzech stwierdzono naruszenia prawa zamówień publicznych skutkujące
koniecznością nałożenia korekty finansowej w wysokości 25% wartości kontraktu.
W przypadku kontraktu na roboty budowlane wartość korekty wyniosła aż 17.173.475,65 zł.
We wszystkich przypadkach Beneficjent odwołał się do Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Środowiska. IP uznała za zasadne nałożenie korekt na te postępowania. Jednak
w przypadku kontraktu na roboty budowlane obniżyła wskaźnik korekty do poziomu 15%,
natomiast w pozostałych przypadkach podtrzymała ustalenia Funduszu i nie obniżyła
wskaźnika korekty. Ostateczna

kwota korekty wyniosła ogółem

10.465.832,94 zł.

Nieprawidłowości w procesie zawierania przez Beneficjenta umów są również przedmiotem
postępowania prowadzonego przez CBA oddział w Poznaniu i Prokuraturę Rejonową
w Zielonej Górze.
W 2011 r. prowadzono dla wszystkich projektów bieżącą kontrolę wniosków o płatność,
w tym weryfikację postępowań w sprawie zamówień publicznych. W związku
z zakończeniem realizacji projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji
Odpadów w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 180”, w listopadzie i grudniu przeprowadzono
kontrolę na miejscu realizacji. W jej wyniku możliwe było zatwierdzenia płatności końcowej
dla projektu.
W 2011 roku w ramach działań promocyjnych zaplanowanych przez Fundusz zrealizowano:
zakup gadżetów promocyjnych z logo POIiŚ do bezpłatnego rozpowszechniania oraz udział
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w targach POLEKO w ramach stoiska POIiŚ. W sierpniu, w trakcie trwania Przystanku
Woodstock w ramach promocji POIiŚ rozdano uczestnikom 5 tys. masek przeciwpyłowych
z logo POIiŚ.
Niepowodzeniem, ze względu na brak zainteresowania ze strony mediów lokalnych,
zakończyło się przygotowane spotkanie informacyjne dotyczące problematyki wdrażania
POIiŚ wraz z prezentacją projektów przez Beneficjentów.
W marcu oraz grudniu 2011 r. pracownicy WFE przeprowadzili dwa szkolenia
dla Beneficjentów poświęcone bieżącym problemom we wdrażaniu POIiŚ. Oba szkolenia
zostały pozytywnie ocenione przez uczestników. Ponadto
dla Beneficjentów POIiŚ i LRPO poświęcone

zorganizowano szkolenie

Rozporządzeniu Rady Ministrów

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko.
Prezes Zarządu, Kierownik Wydziału Funduszy Europejskich oraz pracownicy WFE
uczestniczyli w pięciu spotkaniach IP - IW współorganizowanych przez Ministerstwo
Środowiska oraz Instytucje Wdrażające.
Pracownicy WFE zaangażowani we wdrażanie POIiŚ uczestniczyli w szkoleniach
organizowanych przez MRR oraz innych szkoleniach związanych z prawem zamówień
publicznych, nieprawidłowościami, pomocą publiczną itp. - łącznie w 16 szkoleniach
uczestniczyło 35 osób.
Pod koniec 2011 roku pracownicy WFE uczestniczyli w przygotowaniu kolejnego naboru
wniosków w ramach konkursu nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011 (Priorytet II - Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości
przyrodniczych i ochrona brzegów morskich), dla którego wnioski składane były
od 26 listopada 2011 do 16 stycznia 2012 r.
2. Realizacja zadań w ramach LRPO
W skali kraju Fundusz pozostaje jednym z trzech wojewódzkich funduszy zaangażowanych
we wdrażanie regionalnych programów operacyjnych.
Dla Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WFOŚiGW
w Zielonej Górze jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia. W tym zakresie Fundusz działa
w oparciu o obowiązujące Porozumienie podpisane z Zarządem Województwa Lubuskiego
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w dniu 13 grudnia 2007 roku, uzupełnione: aneksem nr 1 z dnia 5 lutego 2009 roku i aneksem
nr 2 z dnia 14 lutego 2011 roku oraz instrukcję wykonawczą i obowiązujące wytyczne.
W ramach wdrażania LRPO działania Funduszu w roku 2011 obejmowały:
•

ocenę wniosków złożonych w konkursach: nr LRPO/3.2/1/2010, nr LRPO/3.3/1/2011
i nr LRPO/3.1/1/2011,

•

obsługę podpisanych umów w zakresie płatności,

•

kontrolę realizacji projektów,

•

działania informacyjno - promocyjne,

•

przygotowania do ogłoszenia konkursów.

W 2011 roku Województwo Lubuskie uzyskało premię w ramach Krajowej Rezerwy
Wykonania za zajęcie drugiego miejsca w kraju w zakresie poziomu płatności zrealizowanych
w

LRPO w roku poprzednim. Współautorem tego sukcesu jest również WFOŚiGW

w Zielonej Górze jako Instytucja Wdrażająca III Priorytet.
Ponieważ w 2010 roku zakończono ocenę wniosków umieszczonych w Indykatywnym Planie
Inwestycyjnym, w roku sprawozdawczym wszystkie projekty miały już podpisane umowy
i weszły w etap realizacji i płatności. Zakończona także została ocena wniosków z konkursu
LRPO/3.2/1/2010. Zawarto umowy dofinansowania w odniesieniu do wszystkich projektów
z wyjątkiem jednego, dotyczącego Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze. Przyczyna
niezawarcia umowy na dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja budynku Ośrodka
Zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze” nie leżała
po stronie Funduszu.
Oceniając realizację zadań wynikających z wdrażania III Priorytetu LRPO trzeba zaznaczyć,
że nakład pracy w stosunku do lat poprzednich znacznie się zwiększył, wynikało to
z większej w stosunku do roku poprzedniego liczby podpisanych i obsługiwanych umów,
oceną wniosków w związku z ogłoszonymi konkursami, stale rosnącą liczbą koniecznych
do przeprowadzenia kontroli, a także koniecznością weryfikacji postępowań w sprawie
zamówień

publicznych

pod

kątem

występowania

naruszeń

skutkujących

nieprawidłowościami oraz nakładania korekt finansowych. Wg stanu na koniec 2011 roku
w ramach III Priorytetu zawartych było 68 umów. W roku sprawozdawczym podpisano
9 nowych umów oraz 66 aneksów do umów wcześniej zawartych. Konieczność podpisywania
aneksów wynikała między innymi z następujących przyczyn:
• zmian kosztów realizowanych projektów,
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• zmian terminów realizacji projektów,
• ustaleń wynikających z przeprowadzonych kontroli.
W roku sprawozdawczym w Priorytecie III LRPO ogłoszone zastały dwa konkursy:
nr LRPO/3.3/1/2011 oraz nr LRPO/3.1/1/2011.
Dnia 4 marca 2011 został ogłoszony nabór wniosków w ramach działania 3.3 Zarządzanie
środowiskiem przyrodniczym. Wg założeń na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę
1,5 mln zł (oraz dodatkowo 150 tys. zł jako rezerwę w ramach procedur odwoławczych).
Termin naboru trwał od 24 marca do 15 kwietnia. Złożono 5 wniosków o wartości całkowitej
1.986.322,86 zł i wnioskowanym dofinansowaniu w kwocie 1.688.374,43 zł.

W wyniku

przeprowadzonej oceny formalnej (ocena wymogów formalnych oraz ocena wg kryteriów
specyficznych) do kolejnej fazy zostały zakwalifikowane wszystkie złożone wnioski.
Ostatecznie kwota alokacji przewidziana w konkursie okazała się wystarczająca do udzielenia
dofinansowania wszystkim ubiegającym się Beneficjentom. Umowy w ramach tego konkursu
zostaną zawarte w 2012 r.
Ogółem w roku sprawozdawczym wsparto, poprzez decyzję o dofinansowaniu, 9 projektów
złożonych w ramach konkursów na ogólną kwotę dofinansowania w wysokości 9.315.132,7
zł, z tego 5 projektów z konkursu LRPO/3.2/1/2010 oraz 4 projekty z konkursu
LRPO/3.3/1/2011 (wykaz nr 3).
Dnia 31 marca 2011 został ogłoszony nabór wniosków w ramach działania 3.1 Infrastruktura
ochrony środowiska przyrodniczego. Wg założeń na dofinansowanie projektów przewidziano
kwotę 25 mln zł (oraz dodatkowo 2,5 mln zł jako rezerwę w ramach procedur
odwoławczych). Termin naboru ustalono od 1 do 30 czerwca. W odpowiedzi na oczekiwania
Beneficjentów,

w

dniu

21

czerwca

przedłużono

termin

naboru

wniosków

do dnia 30 września. Konkurs ograniczono do dwóch kategorii interwencji:
•

zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów
zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi) – kategoria
interwencji nr 53 z kwotą 23,0 mln zł oraz

•

zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi i przemysłowymi – kategoria
interwencji nr 44 z kwotą 2,0 mln zł.

W ramach konkursu złożono ogółem 21 wniosków. W wyniku kontroli formalnej 3 wnioski
odrzucono. Pozostałe 18 o wartości całkowitej 57.198.583,40 zł i kwocie dofinansowania
w wysokości 44.472.154,14 zł przeszło do kontroli merytorycznej.
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Na podstawie danych wynikających z zawartych umów, oraz po konsultacjach
z Beneficjentami, w 2011 roku założono wydatkowanie
Uruchomiono płatności

kwoty 51.287.877,15 zł.

w wysokości 60.543.411,68 zł, certyfikowane kwotę wydatków

kwalifikowanych 79.558.838,01 zł.
W roku 2011 w Priorytecie III LRPO zakończono 10 zadań. Do najważniejszych należały:
1. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk” - beneficjent
Gmina Czerwieńsk, o wartości całkowitej

27.113.012,37 zł i dofinansowaniu

w wysokości 15.008.730,20 zł; w wyniku realizacji zadania do nowo wybudowanej
sieci kanalizacyjnej w ilości 33,9 km podłączono 4191 osób.
2. "Budowa elektrowni wiatrowej Kartowice o mocy 1,5 MW" - beneficjent Elsett
Electronics Sp. z o.o., o wartości całkowitej

11.515.615,36 zł i dofinansowaniu

w wysokości 4.406.762,06 zł; zainstalowano turbinę wiatrową o mocy znamionowej
1,5 MW wraz ze stacją transformatorową i linią średniego napięcia.
3. "Termomodernizacja obiektów pocysterskich Wyższego Seminarium Duchownego
w

Gościkowie-Paradyżu

wraz

z

wymianą

dotychczasowego

źródła

ciepła

na hybrydowy skojarzony układ grzewczy oparty o odnawialne źródła energii" beneficjent

Zielonogórsko-Gorzowskie

Wyższe

Seminarium

Duchowne

w Gościkowie-Paradyżu, o wartości całkowitej 5.798.536,94 zł i dofinansowaniu
w wysokości 4.928.756,39 zł; termomodernizacją objęto cztery obiekty, a ilość
zaoszczędzanej energii wynosi 1.462 MWh/rok.
W związku z nałożeniem przez IZ obowiązku weryfikacji postępowań udzielania zamówień
publicznych przed wypłatą dofinansowania, czynności kontrolne uległy znacznemu
rozszerzeniu. Wydłużyło to istotnie czas weryfikacji wniosków o płatność, wiązało się także
z koniecznością

nakładania korekt finansowych na projekty w przypadku wystąpienia

naruszenia prawa zamówień publicznych.
środków

nieprawidłowo

wypłaconych

W celu usprawnienia procesu odzyskiwania
i

windykacji

kwot

wynikających

z nałożonych korekt , 14 czerwca został podpisany Aneks Nr 2 do Porozumienia w sprawie
wdrażania III Priorytetu LRPO. Ostatecznie w wyniku weryfikacji procedur zawierania
umów wykryto 27 nieprawidłowości

na łączna kwotę 1.279.227,61 zł. Beneficjenci

zdecydowanej większości projektów zgadzali się z ustaleniami wynikającymi z weryfikacji
prawa zamówień publicznych, zakwestionowane kwoty zostały zwrócone wraz z odsetkami.
W jednym przypadku Beneficjent nie zgodził się na zwrot dofinansowania, co pociąga
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za sobą konieczność wydania decyzji administracyjnej nakazującej dokonanie zwrotu.
Posiłkując się uzasadnieniem WSA w Gorzowie Wlkp. uchylającym decyzję wydaną przez IZ
w odniesieniu do projektu dofinansowanego ze środków LRPO, Fundusz wystąpił do Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie

wydania opinii co do poprawności

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przez tego Beneficjenta.
Po uzyskaniu opinii Prezesa UZP sprawie zostanie nadany dalszy bieg.
W 2011 r. przeprowadzono 27 kontroli projektów. W tej liczbie ujęte są zarówno kontrole
doraźne - 6, jak i na miejscu na zakończenie projektu - 21 kontroli. Kontrole na miejscu
realizowane były przez zespoły kontrolne najczęściej w 3 osobowym składzie. Pozytywny
wynik kontroli stanowił podstawę do zrealizowania płatności końcowej projektu.
W 2011 roku Fundusz prowadził w ramach LRPO działania promocyjne oraz informacyjne.
Zorganizowano dwa bezpłatne szkolenia skierowane do Beneficjentów, pierwsze dotyczące
nieprawidłowości

występujących

przy

realizacji

projektów,

drugie

poświęcone

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
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Wykaz umów z POIiŚ – stan na dzień 31 grudnia 2011roku
wykaz nr 2

Lp.

Data
podpisania
umowy /
ostatniego
aneksu

Tytuł projektu

1

2010-12-16

Ujście Warty - zintegrowana
gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracji Witnica

Gmina Witnica

2

2011-08-31

Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie
aglomeracji Żagań

Żagańskie Wodociągi
i Kanalizacje Spółka z
o.o.

2010-08-24

Zapewnienie prawidłowej
gospodarki ściekowej
na terenie miasta i gminy
Lubsko

Gmina Lubsko

2011-06-20

"Kompleksowe rozwiązanie
gospodarki wodno ściekowej dla aglomeracji
Szprotawa"

Gmina Szprotawa

3

4

Nazwa beneficjenta

Wartość ogółem

RAZEM PRIORYTET I

1

2011-01-26

Rozbudowa i modernizacja
systemu gospodarki
Miasto Zielona Góra
odpadami dla rejonu Zielonej
Góry

2

2011-12-12

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

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

RAZEM PRIORYTET II
OGÓŁEM
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sprawozdanie za 2011

Data
Dofinansowanie zakończenia
realizacji

26 934 638,16

13 212 296,86 2012-12-31

104 077 832,78

43 670 088,17 2012-12-31

90 014 144,76

37 173 626,89 2013-06-01

106 907 706,76

52 459 874,32 2014-03-31

327 934 322,46

146 515 886,24

31 918 085,45

13 992 841,04 2012-12-31

24 920 589,73

11 321 777,61 2011-07-15

56 838 675,18

25 314 618,65

384 772 997,64

171 830 504,89
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Projekty dofinansowane w ramach konkursów LRPO -decyzje z 2011 roku
wykaz nr 3

Lp

Projekt

Beneficjent

Data decyzji

Wnioskowana
kwota

Wartość
projektu

konkurs Nr LRPO/3.2/1/2010 - Działanie 3.1

1

Termomodernizacja – preizolacja sieci
ciepłowniczej

Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp.

18.01.2011

2 797 140,73

3 306 000,00

2

Termomodernizacja – redukcja
infiltracji powietrza oraz zastosowanie
zwrotu kondensatu

Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp.

18.01.2011

1 451 750,41

1 753 444,01

3

Termomodernizacja Międzyrzeckiego
Ośrodka Kultury

Gmina Międzyrzecz

8.02.2011

1 437 613,60

2 227 147,42

4

Budowa elektrowni wodnej na rzece
Szprotawa w Wiechlicach

Przedsiębiorstwo
Energetyczne Mirosław
Gąsikul
Konopnickiej 36/B/5
67-300 Szprotawa

8.03.2011

905 000,00

1 586 000,00

5

Termomodernizacja ciepłowniczych
sieci przesyłowych
wielospecjalistycznego szpitala w
Nowej Soli

Wielospecjalistyczny
Szpital Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Nowej Soli

8.03.2011

1 262 926,03

1 548 442,33

7 854 430,77

10 421 033,76

konkurs Nr LRPO/3.3/1/2011 - Działanie 3.3

1

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

Powiat Żagański

10.11.2011

272 425,00

320 500,00

2

Zakup samochodu pożarniczego,
ciężkiego dla OSP w m. Radnica

Gmina Krosno
Odrzańskie

10.11.2011

324 793,50

382 110,00

3

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

Gmina Przewóz

10.11.2011

325 380,00

382 800,00

4

Zakup wyposażania dla prac naukowobadawczych związanych z tworzeniem
baz danych o bioróżnorodności w
województwie lubuskim.

Uniwersytet
Zielonogórski

10.11.2011

538 103,43

633 062,86

1 460 701,93

1 718 472,86
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