
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 

za rok 2021 

CZEŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów roku 2021 

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie) 

L.p. 
Cel 

 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsze 
planowane 

zadania służące 
realizacji celu 

Najważniejsze 

podjęte zadania 

służące realizacji 

celu 

Nazwa  
 

Planowana wartość  do 
osiągnięcia na koniec 

2021 r.  

Osiągnięta wartość na koniec 
2021 r.  

1 

Realizacja programów 
wspólnych z NFOŚiGW 

w Warszawie. 

Ograniczenie lub 
uniknięcie emisji 

dwutlenku węgla w 
ramach programu 

Czyste Powietrze - w 
[CO2 Mg/rok] 

- wartość wskaźnika 
określona na 

podstawie 
udzielonych decyzji o 

dofinansowaniu w 
2021 roku 

15 000 Mg/rok 25 882,862220 Mg/rok  

Zwiększenie 
zasobów 

osobowych 
funduszu w celu 
maksymalizacji 

zawierania umów. 
Infolinia programu 
Czyste Powietrze i 

Moja Woda. 

 

Ochrona zasobów 
wody poprzez 

zwiększenie retencji 
na terenie posesji 
przy budynkach 

jednorodzinnych oraz 
wykorzystanie 

zgromadzonej wody 
opadowej i 

480 730  

Zwiększenie 
zasobów 

osobowych 
funduszu w celu 
maksymalizacji 

zawierania umów. 
Infolinia programu 



roztopowej, w tym 
dzięki rozwojowi 

zielono- niebieskiej 
infrastruktury w 

ramach programu 
Moja Woda  

 - [liczba podpisanych 
umów w 2021 roku] 

Czyste Powietrze i 
Moja Woda. 

 

Doposażenie 
jednostek 

ochotniczych straży 
pożarnych z terenu 

województwa 
lubuskiego w ramach 

Ogólnopolskiego 
Programu 

Finansowania Służb 
Ratowniczych część 

1) i część  2)  
- [liczba 

doposażonych 
jednostek w 2021 r.] 

250 260  

Prowadzenie akcji 
informacyjno -

promocyjnych w 
celu 

maksymalizacji 
liczby zawieranych 

umów. 

Realizacja 
ogólnopolskiego 

programu 
finansowania 

usuwania wyrobów 
zawierających azbest 
- [gminy realizujące 
program w 2021 r- 

szt.] 

udział w Programie min. 
50% gmin z terenu 

województwa lubuskiego 
79,27 % 

 Prowadzenie akcji 
informacyjno -

promocyjnych w 
celu 

maksymalizacji 
liczby zawieranych 
umów z gminami 

województwa 
lubuskiego . 

Ogólnopolski 
program gospodarki 
wodno - ściekowej 

1 1 

Poprawa stanu 
gospodarki 

wodno-ściekowej 

Prowadzenie 
działań na rzecz 
poprawy stanu 



poza granicami 
aglomeracji ujętych 

w Krajowym 
Programie 

Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych  

- [liczba zawartych 
umów w 2021 r.] 

poza granicami 
aglomeracji 

umieszczonych w 
Krajowym 
Programie 

Oczyszczania 
Ścieków 

Komunalnych 
(KPOŚK).  

gospodarki 
wodno-ściekowej 

poza granicami 
aglomeracji 

umieszczonych w 
Krajowym 
Programie 

Oczyszczania 
Ścieków 

Komunalnych 
(KPOŚK) 

2 

Zapewnienie środków 
na wkład własny i 

płynność finansową 
dla podmiotów 

realizujących zadania 
służące ochronie 

środowiska 
współfinansowane 
środkami unijnymi - 

innymi bezzwrotnymi 
środkami 

zagranicznymi 

[% udzielonych 
pożyczek w stosunku 

do wartości 
przyjętych w planie 

działalności] - 
wartość wskaźnika 

określona na 
podstawie 

udzielonych decyzji o 
dofinansowaniu 

min 25% 59,02% 

Prowadzenie 
działań na rzecz 

efektywnego 
wykorzystania 

środków unijnych 

Prowadzenie 
działań na rzecz 

efektywnego 
wykorzystania 

środków unijnych 

Programy własne 
realizowane przez 
Fundusz w 2021 r . 
służące poprawie 

płynności finansowej 
podmiotów 

realizujących zadania 
współfinansowane 
środkami unijnymi 

lub innymi 
bezzwrotymi 

środkami 

1 1 

Uruchomienie 
programu 
udzielania 
pożyczek 

płatniczych 

Uruchomienie 
programu 
udzielania 
pożyczek 

płatniczych 



zagranicznymi - [w 
szt.] 

3 Zapewnienie środków 
dla podmiotów 

realizujących zadania 
służące ochronie 

środowiska 
współfinansowane 

środkami krajowymi 

Współpraca z BOŚ - 
podpisane umowy 

kredytowe pomiędzy 
Bankiem a 

kredytobiorcami  w 
2021 r. - [w szt.] 

 

90 170 
Obsługa 4 linii 
kredytowych 

Obsługa 4 linii 
kredytowych 



  Liczba projektów 
realizowanych w 
ramach poniższych 
celów, 
współfinansowana 
środkami krajowymi: 
Cel 1. Ochrona i 
zrównoważone 
gospodarowanie 
zasobami wodnymi;  
Cel. 2. Racjonalne 
gospodarowanie 
odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi,  
Cel. 3 Ochrona 
atmosfery oraz 
ochrona przed 
hałasem 
Cel. 4. Ochrona 
różnorodności 
biologicznej i funkcji 
ekosystemów 
Cel. 5 Inne działania 
ochrony środowiska 
[w szt.] - wartość 
wskaźnika określona 
na podstawie 
udzielonych decyzji o 
dofinansowanie 

40 69 

Finansowanie 
pożyczkowe, 
dotacyjne, w 

formie przekazania 
środków do pjb 

Nie 

 

 

Data, podpis kierownika jednostki 
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