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I. WSTĘP 
 
W 2013 roku WFOŚiGW w Łodzi obchodził jubileusz 20-lecia istnienia. Stało się to okazją do podsumowania 
dwóch dekad działalności naszej instytucji na rzecz poprawy stanu środowiska województwa łódzkiego. Przez 
20 lat rozwoju Fundusz stał się poważnym i stabilnym partnerem dla samorządów, przedsiębiorstw i innych 
podmiotów poszukujących wsparcia finansowego dla realizowanych zadań pro środowiskowych. W pierwszym 
roku istnienia wartość dofinansowania nie przekraczała 10 mln zł, a w roku sprawozdawczym Fundusz 
zainwestował w ochronę środowiska już ponad 266 mln zł. Łączna wartość udzielonego dofinansowania 
w całym okresie istnienia wyniosła około 2,5 mld zł. Dzięki środkom Funduszu zrealizowano ponad 13 tysięcy 
zadań mających na celu ochronę środowiska. Środki Funduszu stanowią również wsparcie dla beneficjentów, 
korzystających z zagranicznych źródeł finansowania inwestycji, m.in. ze środków Unii Europejskiej. Pomoc 
Funduszu na tzw. krajowy wkład własny była bodźcem do absorpcji środków zagranicznych dla województwa.  
 

Fot nr 1 i 2 
„Wręczenie Jubileuszowych statuetek dla wyróżnionych beneficjentów Funduszu z okazji Gali podsumowującej 

20-lecie działalności WFOŚiGW w Łodzi” 
 

        
 
Po dwudziestu latach działalności, Fundusz jest nowoczesną i przyjazną instytucją, prężnie wspierającą 
realizację zadań mających na celu poprawę stanu środowiska naszego województwa. Od 2008 roku rozpoczęto 
proces doskonalenia organizacji pracy oraz wysokiej jakości obsługi Klientów wdrażając Zintegrowany System 
Zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, 1401:2004, który w 2013 roku poszerzono o System 
Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.  
 
W swojej działalności Fundusz nie ogranicza się wyłącznie do dofinansowania zadań realizowanych przez 
beneficjentów, ale również sam inicjuje proekologiczne działania poprzez organizację licznych konkursów 
i przyznawanie nagród m.in.: dla autorów najlepszych prac magisterskich dotyczących ochrony środowiska, dla 
strażników siedlisk przyrodniczych oraz za zasługi na rzecz edukacji ekologicznej – dla najlepszych nauczycieli 
oraz szkół województwa łódzkiego.  
 
Fundusz nie tylko wspiera rozwój gmin i powiatów, lecz wpływa także na zmianę oblicza stolicy województwa – 
Łodzi, wspierając termomodernizację licznych placówek edukacyjnych oraz zabytkowych kamienic, a także 
dofinansowując zadania realizowane na terenie Zabytkowych Parków, Ogrodu Botanicznego, Łódzkiej Palmiarni 
czy Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego.  
 
Kolejną dekadę działalności Fundusz rozpoczyna nowym systemem identyfikacji wizualnej oraz budową 
siedziby, która będzie mogła służyć za przykład ekologicznego budownictwa i zainspiruje być może naszych 
beneficjentów do kolejnych „zielonych inwestycji”.  
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II. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH 
 
1. RADA NADZORCZA 
 
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi powołana 
uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego pracowała w 2013 r. w następującym składzie:  

 

 Izabela Wereśniak-Masri – Przewodnicząca Rady Nadzorczej wyznaczona przez Ministra Środowiska; 

 Piotr Maks – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
w Łodzi; 

 Hieronim Andrzejewski – Sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony 
Przyrody, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego  ; 

 Świętosław Gołek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego; 

 Ryszard Deluga – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi; 

 Michał Ciepłucha - przedstawiciel organizacji ekologicznych; 

 Wacław Przybylski – przedstawiciel samorządu gospodarczego. 
 
W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń podejmując łącznie 160 uchwał, w tym: 

- 57 uchwał dotyczyło  udzielenia dofinansowania, zatwierdzając wnioski Zarządu o przyznanie środków 
w łącznej wysokości 211.353.911,00 zł, z czego 152.979.127,00 zł w formie pożyczek, 4.621.303,00 
w formie pożyczek pomostowych, 47.753.481,00 zł w formie dotacji. 

- 1 uchwała w sprawie promesy na dofinansowanie w formie dotacji na kwotę 6.000.000,00 zł; 

- 56 uchwał w sprawie zatwierdzenia wniosków o umorzenie pożyczek; 

-  9 uchwał w sprawie zmiany przeznaczenia środków pochodzących z częściowego umorzenia pożyczek. 
Łączna kwota dokonanych umorzeń w 2013 r. wyniosła 8.652.807,42 zł; 

- 37 uchwał organizacyjnych oraz zatwierdzających dokumenty statutowe Funduszu. 
Członkowie Rady Nadzorczej na każdym posiedzeniu otrzymywali miesięczne zestawienia złożonych wniosków 
o dofinansowanie, zawartych umów pożyczek i dotacji, środków wypłaconych w ramach podpisanych umów 
oraz przeprowadzonych kontroli  dofinansowanych zadań oraz informacje o realizacji zadań Funduszu jako 
Instytucji Wdrażającej POIiŚ. Ponadto Członkom Rady Nadzorczej przekazywane były analizy planowanych 
przepływów pieniężnych Funduszu na lata 2013-2017, a także informacje dotyczące analizy finansowo-
ekonomicznej spółek, w których udziałowcem lub akcjonariuszem jest WFOŚiGW w Łodzi wraz 
z proponowanymi przez Zarząd kierunkami działania.  
 
2. ZARZĄD  
 
W skład Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2013 r. 
wchodzili:  

1. Prezes Zarządu                  – Tomasz Łysek; 
2. Zastępca Prezesa Zarządu  – Andrzej Czapla; 
3. Zastępca Prezesa Zarządu  – Bohdan Cezary Dzierżek; 
4. Zastępca Prezesa Zarządu  – Wiesław Łukomski; 
5. Zastępca Prezesa Zarządu  – Zbigniew Stasiak. 

 
W roku sprawozdawczym Zarząd Funduszu odbył 55 posiedzeń, podejmując łącznie 2.938 uchwał. 
 
W 2013 r. praca Zarządu koncentrowała się głównie na: 

 podejmowaniu decyzji o udzielaniu dofinansowania w formie pożyczek, dotacji oraz w formie 
przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym; 

 podejmowaniu decyzji o częściowym umorzeniu pożyczek; 

 podejmowaniu decyzji o przyznawaniu dotacji w formie częściowych spłat kapitału kredytów 
bankowych oraz dopłat do oprocentowania kredytów bankowych; 

 akceptacji zmian warunków zawartych umów; 

 bieżącej analizie przychodów i wydatków WFOŚiGW w Łodzi; 



6 

  

 przygotowaniu wniosków przedkładanych Radzie Nadzorczej o zatwierdzenie dofinansowania zadań 
ze środków Funduszu, w których wartość pomocy finansowej przekraczała 0,5 % przychodów 
uzyskanych przez Fundusz w roku 2012; 

 opiniowaniu wniosków przedkładanych Radzie Nadzorczej do decyzji o częściowym umorzeniu 
pożyczek; 

 gospodarowaniu środkami Funduszu; 

 realizowaniu uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej; 
 
W 2013 r. Zarząd Funduszu zatwierdził regulaminy następujących konkursów:  
 
w formie dotacji: 

  „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach” – III edycja; 

  „Moja wymarzona ekopracownia – II edycja; 

 „O odpadach prawie wszystko – dobre praktyki, problemy, istotne zmiany prawne”; 
 
o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi: 

  „Na najlepszą pracę magisterską” - II edycja; 

 „Strażnika siedlisk przyrodniczych – V edycja; 

 „Ekobelfry” – III edycja.  
  

   

 
Łączna pomoc finansowa udzielona beneficjentom realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej w 2013 r. na podstawie decyzji Zarządu wyniosła w formie:  

- pożyczek -  38.536.327,00 zł;  

- pożyczek pomostowych - 1.793.998,00 zł; 

- dotacji - 41.303.920,00 zł; 

- przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym - 5.104.160,00 zł;  

- częściowej  spłaty kapitału kredytów bankowych w wysokości - 9.508.819,00 zł; 

- dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w wysokości - 1.052.731,00 zł; 

- promes dofinansowania w formie pożyczki w wysokości 890.000,00 zł.  

Zarząd dokonał częściowego umorzenia przyznanych pożyczek na łączną kwotę 212.460,00 zł. 
Realizując decyzje Zarządu i Rady w 2013 r. Fundusz zawarł 788 umów na łączną kwotę 266.403.638,80 zł,  
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3. BIURO FUNDUSZU 
 
Struktura organizacyjna i zatrudnienie  
Biuro Funduszu jest powołane do obsługi techniczno-organizacyjnej organów Funduszu realizujących zadania 
statutowe. 
Na dzień 31.12.2013 r. w skład Biura WFOŚiGW w Łodzi wchodziły następujące zespoły: Finansowo-Księgowy, 
Administracyjny, Systemu Zarządzania, Radców Prawnych, Obsługi i Oceny Wniosków, Przygotowania Umów 
i Współpracy z Bankami, Realizacji Umów, ds. Funduszy Unii Europejskiej, ds. Analiz i Planowania, ds. Promocji, 
Kontroli Zewnętrznej, oraz Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami. 
Zatrudnienie w WFOŚiGW w Łodzi na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 98 etatów, w tym 5 członków Zarządu. 
 
Zarządzenia Prezesa 
W roku sprawozdawczym Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi wydał 43 Zarządzenia, regulujące pracę Biura, 
którymi wprowadził m.in.: Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Księgę Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania, Procedurę Zarządzania Ryzykiem oraz Kodeks Etyki Pracowników WFOŚiGW w Łodzi. 
 
Kontrole zewnętrzne  
Działalność Biura Funduszu była kontrolowana przez:  

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi w dniach 07.05.2013 r.- 24.05.2013 r.   
z zakresu prawidłowości obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalenia uprawnień do 
świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego 
tytułu; 

 Ministerstwo Środowiska w dniach 19.06.2013 r.- 12.07.2013 r. w zakresie kontroli realizacji Rocznego 
Planu Działań w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ za rok 2012; 

 Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Łodzi w dniach 10.07.2013 r.- 30.09.2013 r.  
w zakresie oceny efektywności ekologicznej; 

 Audit-Solutions sp. z. o. o – dwa badania audytowe, z zakresu działalności Funduszu jako instytucji 
Wdrażającej POIiŚ oraz w zakresie obsługi wniosków i zawierania umów z beneficjentami, 

oraz 1 kontrolę działalności statutowej za 2012 r. zleconą przez Radę Nadzorczą Funduszu. 
 

Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, 1401:2004 oraz System 
Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym 
W dniach 22-23.04.2013 r. jednostka certyfikująca TÜV Rheinland Polska sp. z o.o. przeprowadziła  audit 
w nadzorze na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 i 1401:2004. Na podstawie rekomendacji 
audytora wiodącego oraz dokumentacji auditu ważność certyfikatu została utrzymana. 
W terminie 16-18.12.2013 r. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przeprowadziło audit certyfikujący 
wdrożony System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. 
Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania PCBC S.A. pozytywnie zaopiniował wynik auditu 
przyznając stosowny certyfikat. 
Celem potwierdzenia poprawnego funkcjonowania systemu zarządzania, przeprowadzono w roku 
sprawozdawczym łącznie 15 auditów wewnętrznych, obejmujących swym zakresem wszystkie zidentyfikowane 
procesy w Funduszu uwzględniając wymagania normy ISO 9001, ISO 14001 oraz Systemu Przeciwdziałania 
Zagrożeniom Korupcyjnym.  
 
Inwestycje własne - budowa siedziby WFOŚiGW w Łodzi 
W 2013 roku Fundusz przystąpił do działań związanych z budową nowej siedziby na działce w Łodzi przy 
ul. Dubois  114/116. Podpisano umowę z inwestorem zastępczym – firmą BUD-INVENT Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. Ponadto przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej siedziby WFOŚiGW w Łodzi, w wyniku którego 
podpisano umowę z firmą ZPI KONTRAPUNKT V-PROJEKT z Krakowa. Dokonano także odbioru koncepcji, 
a następnie projektu budowlanego budynku i zagospodarowania terenu nieruchomości.  
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Fot. 3  Wizualizacja nowej siedziby Funduszu wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości. 

 
 
Fundusz wystąpił w 2013 roku do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi z wnioskiem 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpoczął prace nad projektem wykonawczym. Planowany termin 
zakończenia robót budowlanych przypada na grudzień 2015 roku.  
 
 

III. REALIZACJA POMOCY FINANSOWEJ 
 
1. FORMY I PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA DOFINANSOWANIA   

W 2013 roku Fundusz udzielał dofinansowania w formie:  

 pożyczki, w tym  pożyczki pomostowej; 

 dotacji; w tym w formie dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych oraz częściowej spłaty 
kapitału kredytów bankowych; 

 przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym. 
 
Dofinansowanie było udzielane na podstawie umów cywilnoprawnych, w oparciu o Zasady udzielania pomocy 
finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi oraz programy priorytetowe, a także na podstawie umów z bankami 
w oparciu o Regulamin udzielania przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji w formie dopłat do oprocentowania oraz 
dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych.  
 
Ponadto, udzielając pomocy finansowej, Fundusz działał w oparciu o następujące dokumenty:  

 Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze  środków WFOŚiGW w Łodzi; 

 Listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi na 2013 rok;  

 Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków WFOŚiGW w Łodzi; 

 Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi.  
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2. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WSPARCIA 

 
Złożone wnioski 
W 2013 r. do Funduszu wpłynęło łącznie 1.099 wniosków o udzielenie pomocy finansowej, w tym również 
o przyznanie promes dofinansowania.  
Spośród wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych do Funduszu 805 wniosków zostało rozpatrzonych 
pozytywnie, w tym 2 promesy. W 15 przypadkach wnioskodawcy złożyli rezygnację po podjęciu decyzji 
o dofinansowaniu, a w 1 przypadku nie podpisano umowy. Ostatecznie zawarto 788 umów o dofinansowanie 
(w tym 1 umowa z wniosku złożonego w 2012 roku) na łączną kwotę 266.403.638,80 zł, w tym:  

 117 pożyczek (156.025.329,64 zł); 

 55 pożyczek i dotacji (38.005.513,88 zł); 

 5 pożyczek pomostowych (6.415.301,00 zł); 

 587 dotacji (61.237.186,28 zł); 

 24 umowy przekazania środków (4.720.308,00 zł).  
 
Państwowe jednostki budżetowe (PJB) złożyły 30 wniosków na potrzeby ustalenia rezerwy celowej na 2014 r. 
Ostatecznie na Listach zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w formie przekazania środków PJB znalazło 
się 25 wniosków. 

Wykres nr 1 
„Wnioski złożone do Biura WFOŚiGW w Łodzi w 2013 roku” 

 

 
 
Plan Działalności – Plan Finansowego Wsparcia  
Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2013 rok został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Funduszu w dniu 
28.11.2012 r. Uchwałą nr 205/XI/2012, a następnie został w 2013 r. trzykrotnie zmieniony. Pierwotny Plan 
Finansowego Wsparcia (PFW) został uchwalony na kwotę 250 mln zł, a następnie podwyższony w listopadzie 
2013 r. do kwoty 286 mln zł.  
Zmiany w Planie Działalności Funduszu wynikały z potrzeby urealnienia zawartych w nim założeń, a także 
bieżących potrzeb wnioskodawców, planujących realizacje inwestycji proekologicznych, o dofinansowanie 
których ubiegali się ze środków WFOŚiGW w Łodzi oraz możliwości finansowych Funduszu. 
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Tabela nr 1 
„Plan Finansowego Wsparcia WFOŚiGW w Łodzi na 2013 rok po wprowadzonych zmianach” 

 

Dziedzina 
Plan Ogółem 

[tys. zł] 

Dotacje oraz 
Przekazanie 

Środków 
[tys. zł] 

Pożyczki 
[tys. zł] 

Ochrona Powietrza 144.800,00 41.300,00 103.500,00 

Ochrona Zasobów Wodnych 77.900,00 12.900,00 65.000,00 

Ochrona Przyrody i Krajobrazu 19.000,00 19.000,00 0,00 

Gospodarka odpadami i Ochrona 
Powierzchni Ziemi 

16.200,00 1.300,00 14.900,00 

Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring 
Środowiska 

6.350,00 6.350,00 0,00 

Edukacja Ekologiczna 12.150,00 12.150,00 0,00 

Pozostałe Zadania Ochrony Środowiska 9.600,00 7.000,00 2.600,00 

Razem 286.000,00 100.000,00 186.000,00 

 
Tabela nr 2 

„Realizacja Planu Finansowego Wsparcia WFOŚiGW w Łodzi na 2013 r.  w odniesieniu do Planu pierwotnego 
i po wprowadzonych zmianach” 

Dziedzina 
Pierwotny Plan 

Ogółem
1
 [tys. zł] 

Wykonanie 
Pierwotnego 

Planu [%] 

Plan po 
zmianach 

2
 

[tys. zł] 

Wykonanie 
Planu po 

zmianach [%] 

Ochrona Powietrza 99.000,00 132,5% 144.800,00 90,6% 

Ochrona Zasobów Wodnych 80.000,00 96,8% 77.900,00 99,4% 

Ochrona Przyrody i Krajobrazu 13.000,00 128,8% 19.000,00 88,1% 

Gospodarka odpadami i Ochrona 
Powierzchni Ziemi 

38.500,00 39,8% 16.200,00 94,6% 

Badania Naukowe 
i Ekspertyzy/Monitoring Środowiska 

4.500,00 120,5% 6.350,00 85,4% 

Edukacja Ekologiczna 9.000,00 135,0% 12.150,00 100,0% 

Pozostałe Zadania Ochrony Środowiska 6.000,00 153,1% 9.600,00 95,7% 

Razem 250.000,00 107,0% 286.000,00 93,5% 

1 Pierwotny Plan  – pierwsza wersja Planu Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2013 r. wprowadzona uchwałą Rady Nadzorczej 
Nr 205/XI/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 
 2 Plan po zmianach – ostatnia wersja Planu Działalności po wprowadzonych zmianach uchwałą Rady Nadzorczej Nr 129/XI/2013 z dnia 
21 listopada 2013 r. 

 
Wykonanie planu na 2013 r. w 93,5 %  wynika z zawierania umów na niższe kwoty niż wielkość przyznanego 
przez Radę Nadzorczą albo Zarząd dofinansowania, co było związane ze zmianami wartości zadania po 
przeprowadzonych wyborach wykonawcy/dostawcy. Dodatkowo, na niepełne wykonanie planu, miały wpływ 
rezygnacje beneficjentów z przyznanej pomocy finansowej.  
W roku sprawozdawczym większość dofinansowania przyznanego ze środków Funduszu przypadała na 
dziedzinę Ochrona Zasobów Wodnych oraz Ochrona Powietrza – łącznie ponad 208 mln zł, co stanowi 78% 
dofinansowania przyznanego w 2013 roku.  
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Tabela nr 3 
„Realizacja Planów Finansowego Wsparcia WFOŚiGW w Łodzi w latach 2008-2013” 

 

Forma dofinansowania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pożyczka 86% 95% 91% 98% 99% 98% 

Dotacja* 63% 96% 93% 93% 89% 85% 

Ogółem 82% 95% 94% 97% 96% 94% 

Realizacja Planu 
Finansowego Wsparcia 

219 mln 180 mln 205 mln 190 mln 277 mln 267 mln 

*łącznie z przekazaniem środków dla PJB 
 
Szczegółową realizację Planu Finansowego Wsparcia WFOŚiGW w Łodzi na 2013 rok obrazuje tabela stanowiąca 
Załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.   
 

Wykres nr 2 
„Liczba zawartych umów o dofinansowanie w podziale na dziedziny ochrony środowiska w 2013 roku” 

 

 
 

3. REALIZACJA PROGRAMÓW PRIORYTETOWYCH W FORMIE POŻYCZKI I DOTACJI  
 
3.1 Program Priorytetowy dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
 
Cel programu: poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz zaopatrzenie w wodę na obszarach 
wiejskich. Okres wdrażania programu: lata 2012-2013. Forma dofinansowania: pożyczka z dotacją. Kwota 
dotacji: do 50% kwoty możliwego dofinansowania w przypadku zadań realizowanych przez gminy, na terenie 
których znajdują się obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody bądź parki 
krajobrazowe, do 40% kwoty możliwego dofinansowania w pozostałych przypadkach. 
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Tabela nr 4 
„Realizacja Programu Priorytetowego PROW w latach 2012-2013.” 

 

Forma 
dofinansowania 

Planowana do 
rozdysponowania 

pula środków  
[zł] 

Kwota 
zawartych 

umów  
[zł] 

Kwota 
wypłacona  

[zł] 

Kwoty planowane do 
wypłaty z tytułu zawartych 
umów w kolejnych latach  

[zł] 

2013 

Pożyczka 11.000.000,00 6.419.359,00 2.262.322,21 4.157.036,79 

Dotacja 9.000.000,00 5.679.197,00 2.073.532,18 3.605.664,82 

Razem 2013 20.000.000,00 12.098.556,00 4.335.854,39 7.762.701,61 

2012-2013 

Pożyczka 44.000.000,00 25.368.854,22 17.213.429,01 8.155.425,21 

Dotacja 36.000.000,00 22.483.705,21 15.363.102,93 7.120.602,28 

Razem Program  80.000.000,00 47.852.559,43 32.576.531,94 15.276.027,49 

 
W ramach ww. programu, Fundusz zawarł umowy w 2013 roku z 16 gminami województwa łódzkiego. 
Dofinansowanie otrzymały  Gminy: Chąśno, Zduny, Czarnożyły, Bełchatów, Będków, Kiernozia, Brzeźnio, Nowy 
Kawęczyn, Wola Krzysztoporska, Poddębice, Czastary, Wartkowice, Rogów, Lgota Wielka, Sadkowice 
i Lutomiersk.  

Tabela nr 5 
„Realizacja Programu priorytetowego PROW w latach 2012-2013 r. – efekty ekologiczne i rzeczowe” 

 

Lp. Rodzaj efektu Jednostka Plan 
Realizacja 
z umów 

2012 

Realizacja 
z umów 

2013 

Łącznie 
2012-2013 

1 
Budowa lub modernizacja 
oczyszczalni ścieków 

szt. 5 3 2 5 

2 
Ilość oczyszczonych ścieków 
komunalnych 

m
3
/rok 1.620.000 - - - 

3 
Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej 

mb 180.000 82 893 27 940 110 833 

4 
Umożliwienie wykonania 
przyłączy kanalizacyjnych przez 
właścicieli nieruchomości 

szt. 2.800 1 679 476 2 155 

5 Budowa sieci wodociągowej mb 46.000 18 057 7 763 25 820 

6 
Dostarczenie mieszkańcom wody 
o odpowiednich parametrach 
jakościowych 

m
3
/rok 90.000 220 595 - 220 595 

7 
Umożliwienie wykonania 
przyłączy wodociągowych przez 
właścicieli nieruchomości 

szt. 450 - 198 198 

8 
Budowa lub modernizacja stacji 
uzdatniania wody 

szt. 10 3 1 4 

9 Pobór wody - SUW m
3
/rok 2.700.000 648 209 - 648 209 

10 
Wykonanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

szt. 2.250 584 - 584 
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W ramach programu zawarto między innymi umowy z:  

 Gminą Brzeźnio, w kwocie łącznej 1.407.808,00 zł, na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków w m. Brzeźnio o przepustowości 275 m

3
/dobę wraz z budową sieci wodociągowej o łącznej 

długości 11.023,55 mb wraz z 35 szt. Przyłączy; 

 Gminą Sadkowice, w kwocie łącznej 1.580.780,00 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Studziankach 
o wydajności 511 m

3
/d oraz na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Kaleń o wydajności 

912,6 m
3
/dobę i wybudowanie 34.079,00 mb sieci wodociągowej wraz ze 193 szt. przyłączy o łącznej 

długości 2.420,00 mb, obejmującej zasięgiem 1.064 mieszkańców; 

 Gminą Wola Krzysztoporska, w kwocie łącznej 2.050.000,00 zł, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
o łącznej długości 14.092,80 mb wraz ze 170 szt. odejść bocznych w kierunku posesji. 

W ramach Programu planowane jest osiągnięcie efektów wskazanych w tabeli nr 5.  
 
3.2 Program priorytetowy: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach  

komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery 

 

Cel programu: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na 
kompleksowej modernizacji budynków służącej racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. Okres wdrażania programu: lata 2012-2015. Forma dofinansowania: pożyczka z dotacją. Łączna 
kwota wsparcia: do 95% kosztów całkowitych zadania, w tym dotacja do 50% kwoty możliwego 
dofinansowania. Dofinansowania udzielano na prowadzone według standardów efektywności energetycznej 
i ekonomicznej działania wskazane w audycie energetycznym budynku jako optymalny wariant przedsięwzięcia.  
W ramach ww. programu wdrożonego pierwotnie w latach 2012-2013, zmienionego Uchwałą Rady Nadzorczej 
Funduszu z dnia 19.12.2013 r. na lata 2012-2015 Fundusz zawarł w 2013 roku 39 umów o dofinansowanie 
w formie pożyczki i dotacji. 

 
Tabela nr 6 

„Realizacja Programu priorytetowego Racjonalizacja zużycia energii  w latach 2012 - 2013” 
 

Forma 
dofinansowania 

Planowana do 
rozdysponowania 

pula środków  
[zł] 

Kwota 
zawartych 
umów [zł] 

Kwota 
wypłacona  

[zł] 

Kwoty planowane do 
wypłaty z tytułu zawartych 
umów w kolejnych latach  

[zł] 

2013 

Pożyczka 22.500.000,00 12.953.843,44 6.124.119,88 6.829.723,56 

Dotacja 22.500.000,00 12.953.114,44 5.321.643,90 7.631.470,54 

Razem 2013 45.000.000,00 25.906.957,88 11.445.763,78 14.461.194,10 

2012-2013 

Pożyczka 40.000.000,00 23.419.487,56 13.277.437,29 10.142.050,27 

Dotacja 40.000.000,00 23.418.252,55 12.228.549,58 11.189.702,97 

Razem Program  80.000.000,00 46.837.740,11 25.505.986,87 21.331.753,24 

 
Największe wsparcie finansowe przyznano: 

 Miastu Łódź na realizację pilotażowego programu racjonalizacji kosztów energii w budynkach 
komunalnych Miasta Łodzi – termomodernizację obiektów edukacyjnych na łączną kwotę 
2.333.484,00 zł;  

 Gminie Miastu Radomsko na inwestycję polegającą na termomodernizacji Zespołu Szkolno 
Gimnazjalnego nr 7 w Radomsku na kwotę 2.000.000,00 zł;  

 Gminie Miastu Łask realizującemu zadanie na łączną kwotę  2.000.000,00 zł, polegające na 
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku. 
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Efekty planowane do osiągnięcia z umów zawartych w 2013 roku: 39 sztuk – ilość wykonanych prac 
termomodernizacyjnych, 4.390 Mg – redukcja emisji CO2.  
 
3.3 Program priorytetowy: Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych 

parków 
 
W 2013 roku ogłoszono I edycję konkursu w ramach ww. programu. Cel programu: wsparcie działań 
realizowanych na rzecz układów terenów zieleni objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, rozumianych jako parki towarzyszące pałacom, zamkom i dworom lub stanowiących 
część składową założeń urbanistyczno-przestrzennych miast, znajdujących się na terenie województwa 
łódzkiego. Cel programu: zachowanie i ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego tych 
obiektów poprzez ich rewaloryzację. Okres wdrażania programu: lata 2013-2014. Forma dofinansowania: 
dotacja. Pula środków: 15.000.000,00 zł. Pozytywnie rozpatrzono 8 wniosków złożonych przez beneficjentów, 
z których 1 odstąpił od zawarcia umowy. 

 
Tabela nr 7 

„Realizacja Programu priorytetowego Przyrodnicze perły województwa łódzkiego w 2013 r.” 
 

Rozdysponowana w 2013 r. pula środków [zł] 14.964.776,00 

Kwota umów [zł] 12.262.139,35 

Kwota wypłacona z umów zawartych w 2013 r.  [zł] 1.794.101,09 

Kwoty planowane do wypłaty w kolejnych latach [zł] 10.468.038,26 

 
W ramach ww. programu Fundusz w 2013 roku zawarł 7 umów o dofinansowanie w formie dotacji 
z następującymi podmiotami: 
 

 Miasto Kutno na wykonanie prac rewaloryzacyjnych w zabytkowym parku im. Wiosny Ludów w Kutnie na 
kwotę 3.169.196,61 zł; 

 Miasto Łódź na zadanie polegające na rewaloryzacji Parku Źródliska I w Łodzi na kwotę 3.006.700,00 zł; 

 Gmina Miejska Pabianice na rewaloryzację parku im. Juliusza Słowackiego w Pabianicach na kwotę 
2.647.840,00 zł; 

 Gmina Poddębice na zadanie polegające na utworzeniu w parku w Poddębicach "Ogrodu Zmysłów" 
w ramach projektu "KRAINA BEZ BARIER rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru" 
na kwotę  2.378.977,74 zł; 

 Gmina Sokolniki na rewaloryzację zabytkowego parku w Sokolnikach na kwotę 345.635,00 zł; 

 Gmina Czerniewice na rewaloryzację zabytkowego parku w Chociwiu na kwotę 345.610,00 zł; 

 Gmina Łanięta na rewaloryzację parku zabytkowego w Łaniętach na kwotę 368.180,00 zł. 
 
 
4. REALIZACJA PROGRAMÓW PRIORYTETOWYCH W FORMIE DOTACJI NA CZĘŚCIOWE SPŁATY RAT 

KAPITAŁOWYCH KREDYTÓW BANKOWYCH 

W roku 2013 w ramach dofinansowania w formie częściowej spłaty kapitału kredytu funkcjonowało pięć 
programów priorytetowych. Wnioskodawcy, za pośrednictwem banków, złożyli 945 wniosków. W roku 
sprawozdawczym WFOŚiGW w Łodzi na podstawie złożonych wniosków podjął 933 pozytywne decyzje. 
Ostatecznie zawarto 887 umów kredytowych na łączną kwotę dotacji 9.225.544,00 zł. Łączna kwota 
wydatkowana w formie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych w 2013 r. wyniosła 5.736.790,00 zł, 
a wartość zobowiązań wynosi 5.951.598,00 zł ( z tytułu umów zawartych w latach 2011-2013).  
 
4.1 Program priorytetowy dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych na 

wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 
 
Cel programu: wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji 
przez osoby fizyczne, zadań polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych, 
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w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych. Okres wdrażania: lata 2011-2013. Kwota dotacji: 
do 40% kosztów kwalifikowanych zadania.  
W okresie obowiązywania programu do Funduszu wpłynęły 134 wnioski, dla których wydano 132 pozytywne 
decyzje, umowy z bankami kredytującymi zawarło 128 osób, 4 osoby nie zawarły umów.   
W roku 2013 w ramach programu zostały złożone 33 wnioski dla których Fundusz przyznał dofinansowanie. 
Natomiast umowy kredytowe z dotacją WFOŚiGW w Łodzi w formie częściowej spłaty kapitału kredytu 
bankowego w ramach przedmiotowego programu zawarło 30 osób, 3 osoby nie zawarły umowy.  

 
Tabela nr 8 

„Realizacja Programu priorytetowego na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2011 -2013” 
 

 Plan  
2013  

Realizacja 
2013  

Plan  
2011-2013  

Realizacja 
2011-2013  

Budżet 

Pula środków do rozdysponowania [zł] 4.197.500,00 101.855,00 8.500.000,00 397.954,00 

Wypłaty środków [zł] 4.197.500,00 111.429,00 6.351.750,00 308.518,00 

Wskaźniki osiągnięcia celu Programu 

Ilość przyłączy kanalizacyjnych [szt.] 1.485 30 3.000 128 

Ilość odprowadzonych ścieków [m
3
/rok] 170.755,00 4.766,9 345.000 16.412,50 

 
 
4.2 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych na 

wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków 
 
Cel programu: wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji 
przez osoby fizyczne zadań, polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności 
poniżej 5 m

3
/d, w celu umożliwienia oczyszczania ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest 

przewidywania budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Kwota dotacji: do 40% kosztów kwalifikowanych 
zadania. Okres wdrażania I edycji programu: 2011-2013. Okres wdrażania II edycji programu: 2013-2015.  
 
I edycja programu 
W ramach I edycji programu w 2013 roku zostało złożonych 117 wniosków, umowy kredytowe zawarło 
112 osób, 5 osób nie zawarło umów.  

 
Tabela nr 9 

„Realizacja Programu priorytetowego na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w 2013 r.” 
 

I edycja 
Plan  
2013  

Realizacja 
2013  

Plan 
2011-2013  

Realizacja 
2011-2013  

Budżet 

Pula środków do rozdysponowania [zł] 494.500,00 476.800,00 1.056.000,00 926.226,00 

Wypłaty środków [zł] 494.500,00 532.847,00 1.056.000,00 730.663,00 

Wskaźniki osiągnięcia celu Programu 

Ilość przydomowych oczyszczalni [szt.] 100 112 220 225 

Ilość odprowadzonych ścieków [m
3
/rok] 10.526,60 14.491,68 22.484,00 21.443,50 

 
II edycja programu 
30 października 2013 r. została wprowadzona druga edycja przedmiotowego programu, co było podyktowane 
większym zainteresowaniem wnioskodawców od założeń programowych pierwszej edycji. 
W ramach drugiej edycji programu w 2013 r. zostało złożonych 65 wniosków, na podstawie których 
wnioskodawcy uzyskali pozytywną decyzję Funduszu i zawarli 57 umów, 8 osób nie zawarło umów.  
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Tabela nr 10 
„Realizacja Programu priorytetowego na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w 2013 r.” 

 
 
 
 
 
 
 
Z umów zawartych w 2013 r. planowane są do osiągnięcia następujące efekty rzeczowe i ekologiczne: 

 57 przydomowych oczyszczalni ścieków; 

 6.102,80 m
3
/rok odprowadzonych ścieków. 

 
4.3 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych na 

realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
 
Cel programu:  wspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z terenu województwa łódzkiego 
poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne, zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła 
i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Okres wdrażania: w latach 2013-2015. 
Kwota dotacji: do 40% kosztów kwalifikowanych zadania.  
W  2013 r. obowiązywała już II edycja programu, w ramach której wpłynęło 386 wniosków z czego 
378 wnioskodawcom Fundusz  przyznał dofinansowanie, 5 osób zrezygnowało z ubiegania się 
o dofinansowanie, a 3 wnioski nie kwalifikowały się do objęcia pomocą. Umowy kredytowe w 2013 roku 
zawarło 360 osób, a 10 osób nie podpisało umowy.   

 
Tabela nr 11 

„Realizacja Programu priorytetowego na ograniczenie niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii w 2013 r.” 

 
 
 
 
 
 
 

Z umów zawartych w 2013 r. planowane są do osiągnięcia w latach 2014-2015 następujące efekty rzeczowe 
i ekologiczne: 

 190 szt. pomp ciepła; 

 29 szt. kotłów na biomasę; 

 88 szt. kotłów na gaz; 

 53 szt. przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej; 

 2.271.955 kg/rok redukcji CO2. 
 

4.4 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych na realizację 
zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

 
Cel programu: wspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań 
związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne. Okres wdrażania 
I edycji: lata 2012-2014. Okres wdrażania II edycji: 2013-2014.  
I edycja programu 
Kwota dotacji: do 99% kosztów kwalifikowanych zadania. W ramach programu wpłynęło 78 wniosków z czego 
dla 77 wnioskodawców zostało przyznane  dofinansowanie, a jedna osoba zrezygnowała z ubiegania się 
o dofinansowanie. Umowę kredytową zawarło 76 osób, 1 osoba zrezygnowała z podpisania umowy. Z uwagi na 
wyczerpanie puli środków I edycja programu zakończona została w 2013 roku.  

 
  

II edycja 
Plan  
2013  

Realizacja  
2013  

Pula środków do rozdysponowania [zł] 270.000,00 253.304,00 

Wypłaty środków [zł] 20.000,00 36.415,00 

II edycja 
Plan 
2013  

Realizacja 
 2013 

Pula środków do rozdysponowania [zł] 4.100.000,00 3.879.749,00 

Wypłaty środków [zł] 850.000,00 1.260.027,00 
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Tabela nr 12 
„Realizacja Programu priorytetowego na usuwanie wyrobów zawierających azbest w  latach 2012-2013” 

 

I edycja 
Plan 
2013 

Realizacja 
2013 

Plan 
2012-2014 

Realizacja 
2012-2013 

Budżet 

Pula środków do rozdysponowania [zł] 400.000,00 393.650,00 600.000,00 594.141,00 

Wypłaty środków [zł] 536.000,00 524.203,00 600.000,00 588.161,00 

Wskaźniki osiągnięcia celu Programu 

Ilość wyrobów zawierających azbest 
[Mg] 

400 403,79 600 657,34 

 
II edycja programu 
Z dniem 26 lipca 2013 r. została wprowadzona II edycja programu. W ramach której wpłynęło 156 wniosków, 
dla których Fundusz przyznał dofinansowanie, a umowę kredytową zawarło 150 osób. Z podpisania umowy 
zrezygnowało 6 osób.  

 
Tabela nr 13 

„Realizacja Programu priorytetowego na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2013 r.” 
 

II edycja 
Plan 
2013 

Realizacja 
 2013  

Pula środków do rozdysponowania [zł] 860.000,00 793.945,00 

Wypłaty środków [zł] 450.000,00 492.782,00 

Ilość wyrobów zawierających azbest [Mg] 860 807,77 

 
W ramach programu efekt ekologiczny jest tożsamy z efektem rzeczowym. 

 
4.5 Program priorytetowy dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych oraz wspólnot 

mieszkaniowych na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych 
 
Cel programu: wspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z terenu województwa łódzkiego 
poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne, zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła 
i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Beneficjentami dotacji w ramach 
przedmiotowego programu priorytetowego, poza osobami fizycznymi, są wspólnoty mieszkaniowe. Kwota 
dotacji: do 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Okres wdrażania: lata 2012-2014.  

 
Tabela nr 14 

„Realizacja Programu priorytetowego na poprawę efektywności cieplnej budynków mieszkalnych w 2012-2013” 
 

 Założenia 
programowe 

2012-2013 

Realizacja 
2012- 2013   

Realizacja 
2012 r.  

Realizacja  
2013 r.  

Ilość termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych 

75 89 12 77 

Ilość termomodernizacji budynków 
wielorodzinnych 

50 27 2 25 

Pula środków w 2013 r. [zł] 5.875.000,00 3.740.726,00 414.485,00 3.326.241,00 

Wypłaty środków [zł] 3.650.000,00 1.528.630,00 96.848,00 1.431.782,00 

Redukcja CO2  [Mg/rok] 443,00 662,24 662,24 0,00 
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W ramach programu wpłynęło 110 wniosków, z czego dla 107 wnioskodawców Fundusz przyznał 
dofinansowanie, do 2 wniosków złożono rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie, a 1 wniosek nie 
kwalifikował się do objęcia dofinansowaniem. Umowy kredytowe zawarło 77 osób fizycznych oraz 25 Wspólnot 
Mieszkaniowych. Umowy z bankami nie podpisało 5 podmiotów.  
Z umów zawartych w latach 2012-2013 planuje się osiągnąć efekt redukcji CO2 w wysokości 890,32 Mg/rok 
w 2014 roku.  

 
 

5. REALIZACJA ZADAŃ POZA PROGRAMAMI PRIORYTETOWYMI   

 
5.1 OCHRONA POWIETRZA 
 
Poza inwestycjami realizowanymi w ramach Programu Priorytetowego Fundusz w 2013 roku dofinansował 
inwestycje obejmujące następujące grupy zadań:  
 

 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;  

 termomodernizacja obiektów, w tym wymiana źródła ciepła;  

 modernizacja i rozbudowa sieci cieplnej, węzłów cieplnych; 

 pozostałe zadania z ochrony atmosfery. 
 
Celem realizacji zadań z dziedziny Ochrony Powietrza było ograniczenie poziomu emisji związków siarki, azotu, 
tlenku węgla i pyłu.  

 
Tabela nr 15 

„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Ochrona Powietrza w 2013 r.”  
 

Forma dofinansowania 

Ilość 
zawartych 

umów  
[szt.] 

Kwota zawartych 
umów  

[zł] 

Kwota 
wypłacona  

[zł] 

Kwoty 
planowane do 

wypłaty w 
kolejnych 

latach [zł]* 

Pożyczka 50 87.804.306,86 28.786.925,84 59.017.381,02 

Pożyczka pomostowa 1 735.817,00 698.542,68 37.274,32 

Dotacja 26 15.826.271,00 6.465.203,15 9.361.054,85 

Przekazanie  
środków PJB 

3 910.269,00 429.464,00 480.805,00 

Pożyczki/dotacje zawarte 
w ramach programu 
priorytetowego** 

39 25.906.957,88 11.445.763,78 14.461.194,10 

Umowy 2013 119 131.183.621,74 47.825.899,45 83.357.709,29 

Umowy zawarte w latach ubiegłych 69.027.039,48 30.016.456,39 

Razem wypłaty w 2013 r.   116.852.938,93 113.374.165,68 

*kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy, 
**umowy opisane w rozdziale „Realizacja Programów Priorytetowych” 

 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
W ramach tej grupy zadań zawarto 36 umów na łączną kwotę 24.326.093,91 zł, w tym: 26 umów dotacji na 
kwotę 15.826.271,00 zł, 7 umów pożyczek na kwotę 7.334.541,91 zł, 1 umowę pożyczki pomostowej na kwotę 
735.817,00 zł oraz 2 umowy przekazania środków PJB na kwotę 429.464,00 zł. Umowy zawarte są między 
innymi z: jednostkami samorządu terytorialnego, spółkami prawa handlowego, fundacjami, kościołami 
i związkami wyznaniowymi, zakładami opieki zdrowotnej oraz uczelniami publicznymi. Dwie największe pod 
względem finansowym umowy zawarto w 2013 r. z:  
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 Gminą Poddębice (4.652.015,00 zł)  - rozbudowa infrastruktury publicznej wykorzystującej energię 
geotermalną z odwiertu Poddębice GT-2 do ogrzewania budynków;  

 Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem im. Wł. Biegańskiego w Łodzi (3.952.000,00 zł) – budowa 
małej jednostki wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej oraz chłodu w skojarzeniu.  

 
Fundusz współfinansował również inwestycje:  

 Powiatu Łęczyckiego - „Uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole 
Szkół Mechanicznych Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku realizowaną w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego;  

 Gminy Rzeczyca i Drzewica na inwestycję realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 
przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem 
odnawialnych źródeł energii oraz pompy ciepła, a także instalację pomp ciepła i kolektorów słonecznych 
w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Drzewica.  

 
Termomodernizacja obiektów, w tym wymiana źródła ciepła 
W ramach tej grupy zadań zawarto 26 umów na łączną kwotę 20.818.470,85 zł. w tym 25 umów pożyczek na 
kwotę 20.337.665,85 zł oraz 1 umowę o przekazanie środków PJB na kwotę 480.805,00 zł. Termomodernizację 
obiektów wykonano m.in. w: budynkach mieszkalnych, szkołach, hospicjum, budynkach kultu religijnego, 
strażnicach oraz w budynkach biurowych, magazynowych i usługowych.  
 
Fundusz dofinansował m.in.:  

 Pabianicką Spółdzielnię Mieszkaniową (9.437.888,00 zł) – wykonanie termomodernizacji zasobów 
Spółdzielni,  obejmującej 14 budynków mieszkalnych w Pabianicach;  

 Społeczną Akademię Nauk w Łodzi (1.563.338,00 zł) - zarządzanie energią w budynku użyteczności 
publicznej w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Radomsku.  

Modernizacja i rozbudowa sieci cieplnej, węzłów cieplnych 
W powyższej grupie zadań zawarto 7 umów pożyczek na łączną kwotę 1.576.073,00 zł. Umowy zawarto 
z Przedsiębiorstwami Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, w Bełchatowie i w Łęczycy, Zakładem 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Radomsku, a także ze Spółką „Pioma Odlewnia” Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. 
Znaczące wsparcie finansowe (807.107,00 zł) przyznano Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
w Łęczycy na budowę i przebudowę sieci ciepłowniczych na terenie miasta Łęczyca - wykonanie węzłów 
cieplnych, przyłączy cieplnych i jednostki cieplnej z ekonomizerem. 
 
Pozostałe zadania z ochrony powietrza  
W ramach innych zadań z zakresu Ochrony Powietrza Fundusz zawarł 11 umów pożyczek na łączną kwotę 
58.556.026,10 zł.  Dofinansowanie otrzymały m.in.: 

 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna -  modernizacja układu paleniskowego wraz z częścią 
ciśnieniową kotła bloku nr 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (50.000.000,00 zł);  

 Ceramika Paradyż Sp. z o.o. - rozwój instalacji, zakup urządzeń ograniczających zużycie energii, gazu oraz 
surowców w zakładach produkcyjnych Ceramiki Paradyż (2.700.000,00 zł);  

 Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim - modernizacja kotła WR-10 Nr 2 oraz 
jego instalację odpylania spalin zmierzając do obniżenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do 
atmosfery (1.489.000,00 zł);  

 Zakład Usługowo-Handlowy „Wojciechowski” Zdzisław Wojciechowski - budowa biogazowni rolniczej 
o mocy 0,5 MW energii elektrycznej i 0,7 MW energii cieplnej (1.450.000,00 zł) realizowana 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.  

Podsumowując, wszystkie umowy zawarte w 2013 r. z dziedziny Ochrona Powietrza (w tym z Programu 
priorytetowego) będą skutkowały zmniejszeniem emisji związków tlenku węgla, związków siarki, azotu oraz 
pyłów o następujące wielkości:  

 CO  - 255 Mg/rok;  

 CO2  - 234.871 Mg/rok;  

 NOx  - 325 Mg/rok;  

 Pył  - 178 Mg/rok;  

 SO2 - 497 Mg/rok. 
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5.2 OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH  
 
Inwestycje dofinansowane przez Fundusz w dziedzinie Ochrona Zasobów Wodnych w 2013 r. realizowane były 
przede wszystkim przez samorządy gminne oraz ich spółki.  
Działania Funduszu w dziedzinie ochrony zasobów wodnych w 2013 r. polegały na dofinansowaniu zadań 
inwestycyjnych z zakresu: 

 budowy, rozbudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków; 

 budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; 

 budowy sieci kanalizacji deszczowej;  

 budowy, rozbudowy sieci kanalizacyjnej; 

 budowy i rozbudowy oraz renowacji zbiorników wodnych;  

 regulacji rzek; 

 budowy, rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody oraz ujęć wody;  

 budowy i modernizacji wodociągów.  
Wiele zawartych umów w 2013 r. łączyło w sobie zadania z kilku zakresów wymienionych powyżej. 

 
Tabela nr 16 

„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Ochrona Zasobów Wodnych w 2013 r.” 
 

Forma dofinansowania 
Ilość 

zawartych 
umów [szt.] 

Kwota umów 
[zł] 

Kwota 
wypłacona 

 [zł] 

Kwoty planowane 
do wypłaty w 

kolejnych latach 
[zł]* 

Pożyczka 46 51.709.623,78 23.959.361,79 27.750.261,99 

Pożyczka pomostowa 4 5.679.484,00 1.666.356,00 4.007.128,00 

Dotacja 6 6.938.220,00 157.811,00 6.780.409,00 

Pożyczka i dotacja, pożyczka w 
ramach Programu 
Priorytetowego** 

      16 12.098.556,00 4.335.854,39 7.762.701,61 

Umowy 2013 72 76.425.883,78 30.119.383,18 46.300.500,60 

Umowy zawarte w latach ubiegłych 57.258.967,53 122.701.209,98 

Razem wypłaty w 2013 r. 87.378.350,71 169.001.710,58 

*kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy, 
**umowy opisane w rozdziale „Realizacja Programów Priorytetowych” 

 
Wśród umów zawartych w 2013 r. podpisano 4 umowy pożyczek pomostowych, na łączną kwotę 
5.679.484,00 zł. Beneficjentami tej formy pomocy były gminy: Czarnożyły, Brzeźnio i Lutomiersk oraz 
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o..  
 
Budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków 
W tej grupie zadań zawarto 5 umów na łączną kwotę 23.068.297,00 zł. Dofinansowanie udzielono m.in.:  

 Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie (12.000.000,00 zł) na rozbudowę Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków w Kutnie;  

 Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (9.049.350,00 zł) na rozbudowę 
i przebudowę oczyszczalni ścieków w Koluszkach;  

 Gminie Kamieńsk na rozbudowę oczyszczalni ścieków Kamieńsku;  

 Gminie Lubochnia na modernizację oczyszczalni ścieków;  

 Gminie Kiełczygłów realizującej zadanie w Szkole Podstawowej w Chorzewie w  na budowę biologicznej 
oczyszczalni ścieków.  

W wyniku realizacji zadań na podstawie umów zawartych w 2013 r. łączna przepustowość wybudowanych 
i zmodernizowanych oczyszczalni zwiększy się o 9.145,00 m

3
/dobę. 
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Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
W roku sprawozdawczym Fundusz zawarł 4 umowy na łączną kwotę 2.988.245,00 zł z przeznaczeniem na 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ze środków Funduszu dofinansowanie otrzymały gminy:  

 Ozorków – 24 sztuki o łącznej przepustowości 15,75 m
3
/dobę;  

 Uniejów – 151 sztuk o łącznej przepustowości 111,90 m
3
/dobę; 

 Stryków – 12 sztuk o łącznej przepustowości 9,60 m
3
/dobę;  

 Sulmierzyce – 51 sztuk o łącznej przepustowości 61,28 m
3
/dobę. 

Wybudowanie 238 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków umożliwi oczyszczenie ok. 72.463,00 m
3
/rok, co 

pozwoli na redukcję BZT5 o ok. 28,9 Mg/rok. 
 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, separatorów wód deszczowych  
W roku 2013 Fundusz podpisał 4 umowy na łączną kwotę 842.090,00 zł. Zawarte umowy obejmowały budowę 
sieci kanalizacji deszczowej m.in. w gminach: Koluszki (797 mb), Andrespol (327 mb) oraz na terenie Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (527 mb). Ponadto zawarto umowę z Gminą Bełchatów na odbudowę 
i konserwację rowu odbierającego wodę z oczyszczalni ścieków i odwadniającego drogi gminne na odcinku 
2.500 mb.  
Realizacja tych projektów zmniejszy ryzyko podtopień wodami opadowymi i roztopowymi poprzez  
odprowadzenie w sposób zorganizowany ścieków deszczowych w ilości ok. 17.318 m

3
/rok. 

 
Budowa, rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
W ramach tej grupy zadań Fundusz podpisał 16 umów na łączną kwotę 8.502.107,92 zł. Dofinansowanie 
otrzymały następujące gminy: Budziszewice, Kobiele Wielkie, Białaczów, Pabianice, Rzgów, Koluszki, 
Bełchatów (2 umowy), Łowicz, Stryków, Rząśnia, Czarnocin.  
Ponadto Fundusz udzielił dofinansowania (1.304.792,32 zł) Miastu Kutno na uzupełnienie wkładu własnego 
zadania „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji 
Kutno” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013. Dofinansowanie otrzymały także spółki miejskie z Radomska (2 umowy) 
i Wieruszowa. 
 
Budowa, rozbudowa i renowacja zbiorników wodnych  
W ramach tej grupy zadań Fundusz podpisał 3  umowy na łączną kwotę 1.466.558,00 zł. Dofinansowane 
zadania realizowane były przez: 

 Województwo Łódzkie - „Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych 
(2013/2014)”, „Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami 
melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego oraz 
wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa (2013/2014)”; 

 Miasto Łódź - „Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych 
na terenie Miasta Łodzi".  

W ramach ww. zadań wykonana zostanie  konserwacja i utrzymanie 34 sztuk budowli piętrzących, konserwacja 
19 zbiorników retencyjnych, ok. 147 km wałów przeciwpowodziowych oraz ok. 12 km koryt rzek.  
Wymienione inwestycje pozwolą na usprawnienie retencji wód oraz utrzymanie naturalnego poziomu wody 
gruntowej w ich otoczeniu. Zbiorniki wodne stanowić będą dodatkowy rezerwuar wody gaśniczej na wypadek 
pożarów leśnych, tworzą także ostoje dla dzikiego ptactwa i drobnej zwierzyny. 
 
Regulacja rzek  i renowacja rowów melioracyjnych 
W roku 2013 Fundusz podpisał 3 umowy na łączną kwotę 5.471.662,00 zł. Dofinansowanie otrzymały:  

 Gmina Uniejów  na zadanie: „Zmiana ukształtowana terenu na obszarze zabytkowego zespołu zamkowo-
parkowego i przyległym” w celu ochrony przeciwpowodziowej terenów zespołu zamkowo-parkowego, 
Term Uniejów oraz m. Zieleń przez wezbraniami rzeki Warty poprzez wykonanie Mobilnego Systemu 
Ochrony Przeciwpowodziowej; 

 Miasto i Gmina Złoczew na zadanie „Konserwacja cieku Burdynówka”;  

 Gmina Andrespol na zadanie „Odbudowa rowów opaskowych R-1, R-2 i rzeki Miazgi wraz 
z przywróceniem zdolności retencyjnej zbiorników retencyjnych”.  

Realizacja dofinansowanych przez Fundusz zadań przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego 
terenów położonych wzdłuż rzek oraz wpłynie na podniesienie sprawności i bezpieczeństwa odprowadzania 
wód opadowych. 
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Budowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz ujęć wody 
W roku sprawozdawczym Fundusz zawarł  7 umów na łączną kwotę 14.815.345,86 zł  z przeznaczeniem  na 
realizację zadań z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody oraz ujęć wody.  
Dofinansowanie ze środków Funduszu otrzymały Gminy: Maków, Godzianów i Pabianice; spółki miejskie: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warty 
Sp. z o.o. oraz Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi.  
 
Budowa i modernizacja wodociągów 
Na budowę i modernizację wodociągów w 2013 r. Fundusz podpisał 10 umów na łączną kwotę 1.493.538,00 zł. 
Głównymi odbiorcami pomocy finansowej były gminy: Kodrąb, Rokiciny, Gidle i Brzeźnio. Dofinansowanie  
 
5.3 GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI (OZ) 

 
Dofinansowanie zadań z dziedziny Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi obejmowało 
następujące grupy zadań: usuwanie azbestu, likwidacja mogilnika, gospodarka osadowa, przetwarzanie 
odpadów, rozbudowa składowiska odpadów, rekultywacja składowiska odpadów, selektywna zbiórka 
odpadów. 

Tabela nr 17 
„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi  

w 2013 r.” 
 

Forma 
dofinansowania 

Ilość zawartych 
umów 
[szt.] 

Kwota umów 
[zł] 

Kwota 
wypłacona 

 [zł] 

Kwoty planowane do 
wypłaty w kolejnych 

latach [zł]* 

Pożyczka 14 14.214.569,00 1.922.353,00 12.292.216,00 

Dotacja 33 1.109.035,09 1.035.578,70 65.133,00 

Umowy 2013  47 15.323.604,09 2.957.931,70 12.357.349,00 

Umowy zawarte w latach ubiegłych 6.796.640,27 60.089,00 

Razem wypłaty   9.754.571,97 12.417.438,00 

*kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy 

  
Usuwanie azbestu 
W 2013 r. Fundusz zawarł 32 umowy dotacji na łączną kwotę 842.883,09 zł z gminami z terenu województwa 
łódzkiego, w tym 28 umów dotacji w łącznej wysokości 548.193,94 zł w ramach udostępnienia środków 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Fundusz po raz pierwszy podpisał w 2013 r. umowę z NFOŚiGW na udostępnienie środków na realizację tego 
typu zadań w ramach ogłoszonego programu priorytetowego  pt.: „Gospodarowanie odpadami innymi niż 
komunalne” w części „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Umowa dotyczyła przedsięwzięć 
jednorocznych dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego, dla których efekt rzeczowy 
i ekologiczny został osiągnięty do 31.12.2013 r., tj. w tym terminie zostały unieszkodliwione odpady poprzez 
zeskładowanie ich na składowisku odpadów niebezpiecznych. Na ten cel NFOŚiGW, w ramach powyższej 
umowy, przeznaczył kwotę 537.407,13 zł.  
Na podstawie  umów zawartych w 2013 roku dzięki środkom WFOŚiGW w Łodzi oraz środkom udostępnionym 
z NFOŚiGW udało się unieszkodliwić azbest w ilości ok. 2.903 Mg. Powyższe odpady pochodziły z terenu gmin: 
Bełchatów, Bolimów, Brzeziny, Dalików, Drużbice, Godzianów, Kamieńsk, Koluszki, Kutno, Lgota Wielka, 
Lutomiersk, Łubnice, Maków, Mokrsko, Moszczenica, Nowy Kawęczyn, Osjaków, Rogów, Rzeczyca, Sławno, 
Słupia, Tomaszów Mazowiecki, Wodzierady, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Zduny, Gminy Miasto Brzeziny, 
Gminy Miasto Radomsko. 
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W ramach pozostałych 4 umów dotacji realizowanych wyłącznie przy wsparciu WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 
294.689,15 zł, w roku sprawozdawczym unieszkodliwiono azbest w ilości ok. 578 Mg z terenu gmin: 
Konstantynów Łódzki, Rząśnia i Skierniewice, natomiast w 2014 r. unieszkodliwieniu zostanie poddany azbest 
z terenu Miasta Skierniewice w szacowanej wielkości ok. 62,5 Mg.  
 
Likwidacja mogilnika 
W 2013 r. dzięki wsparciu Funduszu w formie dotacji w kwocie 266.152,00 zł został trwale usunięty mogilnik 
zlokalizowany ok. 150 m od drogi krajowej Piotrków Trybunalski-Koluszki. W ramach zadania unieszkodliwiono 
18,94 Mg przeterminowanych środków ochrony roślin, 33,48 Mg gruzu i zanieczyszczoną ziemię w ilości 
271,76 Mg, zrekultywowano teren po zlikwidowanym mogilniku na obszarze 0,08 ha, wykonano sieć 
monitoringu lokalnego wód poziemnych.  
 
Gospodarka osadowa 
Dzięki wsparciu finansowym Funduszu w 2013 r. w formie 2 pożyczek w łącznej wysokości 987.150,00 zł 
zamontowano stację do odwadniania osadów ściekowych komunalnych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 
w Wieluniu oraz stację do odwaniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Gminie Lubochnia. Realizacja 
ww. pozwoli w sposób właściwy zagospodarowywać powstające osady pościekowe. 
 
Przetwarzanie odpadów 
W 2013 roku Fundusz zawarł 3 umowy na łączną kwotę 3.700.500,00 zł na działania mające na celu zwiększenie 
dynamiki operacyjnej obsługi sortowni oraz udoskonalenie jej działania poprzez zakup i montaż urządzeń do 
przetwarzania odpadów komunalnych. Finansowe wsparcie w formie pożyczek przyznano dla: Zakładu Usług 
Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie 
oraz ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.  
 
Rozbudowa składowiska odpadów 
W ramach tej grupy zadań Fundusz zawarł 3 umowy pożyczek w łącznej kwocie 7.760.203,00 zł. Wsparcie 
finansowe otrzymały spółki:  

 ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej w kwocie 225.203,00 zł na budowę kwatery 
nr 4  składowiska odpadów niebezpiecznych oraz w kwocie 3.500.000,00 zł na budowę kwatery nr 5 wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną;  

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku w kwocie 4.035.000,00 zł na 
budowę kwatery do składowania balastu i odpadów posortowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie (dawniej 
Jadwinówka) o statusie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie 
III w zakresie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.  

 
Rekultywacja składowiska odpadów 

W ramach tej grupy zadań, Fundusz udzielił 2 pożyczki w łącznej kwocie 1.318.776,00 zł dla: Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w Wieruszowie S.A (409.000,00 zł) oraz Gminy Biała Rawska (909.776,00 zł). 
Dzięki środkom Funduszu rekultywacji poddane będzie składowisko odpadów w miejscowości Rokszyce Nowe 
o powierzchni 1,21 ha oraz składowisko w miejscowości Teklinów (Gmina Wieruszów) o powierzchni 1,015 ha. 
Podjęte działania będą służyć ograniczeniu szkodliwego oddziaływania składowiska na tereny przyległe oraz 
wody podziemne i powierzchniowe. 
 
Selektywna zbiórka odpadów 
Fundusz wsparł finansowo punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w celu zachęcenia 
mieszkańców do segregacji odpadów poprzez zapewnienie łatwego dostępu do tego typu miejsc zawierając 
4 umowy pożyczek w łącznej kwocie 447.940,00 zł. Dofinansowanie przyznano dla:   

 Gminy Ozorków w kwocie 70.000,00 zł na zakup 51 pojemników do zbiórki papieru, tworzyw sztucznych, 
szkła i metalu z terenu;  

 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku w kwocie 97.720,00 zł na 
zakup 630 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gmin: Miasto Radomsko, 
Radomsko, Masłowice i Gomunice;  
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 Gminy Uniejów w kwocie 140.220,00 zł na zakup 100 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, dzięki 
czemu zostanie utworzonych 50 gniazd do segregacji na terenie miasta Uniejów i 30 sołectw; 

 Miasta Pabianice w kwocie 140.000,00 zł na grupowy punkt zbiórki odpadów komunalnych. 

 
5.4 OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU (OP) 
 
Dofinansowywane przez Fundusz zadania z dziedziny Ochrony Przyrody i Krajobrazu można podzielić na pięć 
grup obejmujących: prace leczniczo-pielęgnacyjne drzew, pomników przyrody, rewitalizacje parków, 
zwiększenie terenów zieleni, poprawę warunków bytowych zwierząt, zachowanie bioróżnorodności, 
konserwację ekosystemów wodnych. 
W 2013 r. Fundusz udzielił pomocy finansowej na realizację zadań z dziedziny Ochrony Przyrody i Krajobrazu 
zawierając 53 umowy.   

Tabela nr 18 
„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Ochrona Przyrody i Krajobrazu w 2013 r.”  

 

Forma 
dofinansowania 

Ilość 
zawartych 

umów 
[szt.] 

Kwota umów  
 

[zł] 

Kwota 
wypłacona  

[zł] 

Kwoty planowane do 
wypłaty w kolejnych 

latach [zł]* 

Dotacja 43 4.411.019,45 1.886.493,66 2.507.650,79 

Przekazanie środków 
PJB 

3 74.217,00 74.217,00 0,00 

Dotacje zawarte  
w ramach programu 
priorytetowego** 

7 12.262.139,35 1.794.101,09 10.468.038,26 

Umowy 2013 53 16.747.375,80 3.754. 811,75 12.975.689,05 

Umowy zawarte w latach ubiegłych 1.397.233,01 235.781,00 

Razem wypłaty  2013 r.  5.152.044,76 13.211.470,05 

*kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy, 
** umowy opisane w rozdziale „Realizacja Programów Priorytetowych” 

 
Prace leczniczo-pielęgnacyjne drzew, pomników przyrody, rewitalizacja parków 
W ramach powyższej grupy zostało zawartych 19 umów dotacji na łączną kwotę 2.121.676,78 zł. Spośród zadań 
realizowanych w tej grupie wyszczególnić należy 3 umowy, które swym zakresem objęły prace leczniczo 
pielęgnacyjne na łącznej liczbie 165 pomników przyrody, realizowane na terenie: Ogrodu Botanicznego 
w Łodzi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi oraz Parafii św. Jana Chrzciciela 
w Buczku.   
Umowa zawarta z Powiatem Sieradzkim pozwoliła na wykonanie cięć pielęgnacyjnych w koronach 563 szt. 
drzew oraz na zamontowanie 26 szt. wzmocnień mechanicznych w przypałacowym parku. Dofinansowanie dla 
Miasta Łodzi na kompleksową rewaloryzację terenów zielonych, poprawę infrastruktury technicznej w celu 
dostosowania do potrzeb społecznych i edukacyjnych Księżego Młyna w Łodzi pozwoli na  m. in. wykonanie 
prac pielęgnacyjnych przy drzewach, założenie wiązań, posadzenie nowych drzew i krzewów, połączenie 
Księżego Młyna alejkami i ścieżkami rowerowymi z Parkiem Źródliska w Łodzi.  
 
Zwiększenie terenów zieleni 
W ramach tej grupy zadań zawarto 15 umów dotacji na łączną kwotę 941.477,86 zł. Beneficjentami są Gminy: 
Żelechlinek, Andrespol (2 umowy), Rzeczyca, Uniejów, Lubochnia, Kamieńsk, Budziszewice, Miasto Bełchatów 
(2 umowy), Muzeum Sztuki w Łodzi, Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz 2 placówki wyznaniowe 
w Łodzi i 1 w Łyszkowicach.  
Wsparcie finansowe Funduszu umożliwiło powiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie i wykonanie prac 
pielęgnacyjnych na 24.163 sztuk drzew, krzewów oraz innych roślin.  
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Poprawa warunków bytowych zwierząt 

W zakresie omawianej grupy zawarto 2 umowy dotacji z Miastem Łódź na łączną kwotę 731.900,00 zł na 
założeniu monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. W ramach pierwszego zadania zakupiono 
19 kamer monitoringu wizyjnego, wykonano światłowodową sieć transmisyjną oraz punkt oglądowy 
wyposażony w zestaw do bieżącego monitorowania obrazu ze wszystkich kamer. Widok z wybranych kamer 
został także udostępniony na oficjalnej stronie internetowej ogrodu zoologicznego. Realizacja drugiego zadania 
polegała na budowie wybiegu dla lemurów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi.  
 
Zachowanie bioróżnorodności 
W ramach tej grupy podpisano 8 umów na łączną kwotę 387.429,81 zł, w tym z:  

 Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi w wysokości 18.117,00 zł na ochronę trzmieli poprzez 
zapewnienie ciągłego dostępu do pokarmu w okresie ich aktywności. W ramach zadania obsadzono 
3 klomby bylinami miododajnymi o powierzchni 20 m² każdy, wraz z instalacją systemu sztucznego 
nawadniania; 

 Miastem Bełchatów w wysokości 55.000,00 zł na I etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na 
obszarze Miasta Bełchatowa. Zadanie obejmowało zarybienie 45 tysiącami narybku letniego jazia oraz 45 
tysiącami narybku letniego klenia, zaraczenia 750 parami rodzimego raka błotnego oraz przeprowadzenie 
połowów monitoringowych badających efektywność zabiegów zarybieniowych.  

Konserwacja ekosystemów wodnych 
W ramach zadań dotyczących powyższej grupy zawarto 2 umowy dotacji na łączną kwotę 302.752,00 zł 
z Miastem Łódź na renowację stawów w Parku Sielanka oraz Parku 3-go Maja. Prace polegały m.in. na 
odłowieniu ryb, odmuleniu stawów, usunięciu namułów wraz z wykonaniem przepustów i wzmocnieniu 
brzegów, których grunty uległy obsunięciu na dno akwenów.  
 
5.5 BADANIA NAUKOWE I EKSPERTYZY/MONITORING ŚRODOWISKA (BN) 
 
W ramach dziedziny Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring środowiska Fundusz  wspierał finansowo 
zadania zakwalifikowane do grup: programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, opracowania 
wojewódzkie i miejskie, monitoring środowiska, plany urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu, 
inwentaryzacja wraz z oceną dendrologiczną, nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi, prace 
badawcze, inne.  
W roku sprawozdawczym w ramach dziedziny Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring środowiska Fundusz 
zawarł łącznie 57 umów.  

Tabela nr 19 
„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring środowiska  

w 2013 r.”  
 

Forma 
dofinansowania 

Ilość zawartych 
umów [szt.] 

Kwota umów 
[zł] 

Kwota 
wypłacona 

[zł] 

Kwoty planowane 
do wypłaty w 

kolejnych latach 
[zł]* 

Dotacja 49 2.441.775,80 1.682.899,90 758.874,00 

Przekazanie 
środków PJB 

8 2.979.496,00 2.979.496,00 0,00 

Umowy 2013 57 5.421.271,80 4.662.395,90 758.874,00 

Umowy zawarte w latach ubiegłych 1.385.589,99 39.081,65 

Razem wypłaty   6.047.985,89 797.955,65 

*kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy, 
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Programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
W zakresie omawianej grupy Fundusz zawarł 3 umowy dotacji na łączną kwotę 24.717,00 zł. W wyniku wsparcia 
finansowego opracowano programy usuwania azbestu z terenu następujących Gmin: Kiernozia, Konstantynów 
Łódzki oraz Ładzice. Celem programów jest m.in. oszacowanie ilości i rozmieszczenia wyrobów zawierających 
azbest na terenie gmin, a w konsekwencji oczyszczenie ich obszarów. 
 
Opracowania wojewódzkie i miejskie 
Fundusz dofinansował 3 zadania w łącznej kwocie 312.369,80 zł, w tym: wykonanie przez Województwo 
Łódzkie opracowania pt.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, 
objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich 
województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie” oraz studium pt.: 
„Opracowanie i aktualizacja programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych na 
podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2012 r. w celu osiągnięcia standardów jakości 
powietrza i poziomów docelowych", jak również wykonanie przez Miasto Łódź opracowania pt.: „Program 
ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013-2018". 

 
Monitoring środowiska 
W 2013 r. dofinansowanie na kwotę 2.979.496,00 zł otrzymała państwowa jednostka budżetowa - Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację następujących 8 zadań: 

 monitoring środowiska wynikający z „Wojewódzkiego programu monitoringu środowiska" realizowany 
w ramach zadań Państwowego Monitoringu środowiska wraz z doposażeniem laboratorium WIOŚ 
w Łodzi, w kwocie 972.000,00 zł; 

 wykonanie matematycznego modelowania jakości powietrza w województwie łódzkim za rok 2012 na 
potrzeby rocznej oceny jakości powietrza, w kwocie 38.745,00 zł; 

 przygotowanie i dostawę bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza 
w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r., w kwocie 
17.988,00 zł; 

 zakup i wdrożenie systemu zdalnej kontroli pracy poborników pyłu PM10 i PM2,5 w województwie 
łódzkim, w kwocie 107.379,00 zł; 

 zakup i posadowienie miniaturowej automatycznej stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza, w kwocie 
385.430,00 zł; 

 zakup specjalistycznego samochodu (mobilne laboratorium) do pomiaru emisji zanieczyszczeń do 
powietrza dla Laboratorium WIOŚ w Łodzi, w kwocie 128.000,00 zł;modernizacja sieci automatycznych 
stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza w kwocie 1.211.013,00 zł; 

 budowa i wdrożenie Ekoportalu Województwa Łódzkiego umożliwiającego dostęp do informacji 
o stanie środowiska, w kwocie 118.941,00 zł  

 
Plany urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu 
W zakresie omawianej grupy Fundusz udzielił dotację w kwocie 8.408,00 zł dla Powiatu Łęczyckiego na 
opracowanie planów urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu 
Państwa na terenie gmin: Witonia, Góra Świętej Małgorzaty oraz Piątek. Powyższa dokumentacja stanowi 
podstawę do prowadzenia planowej i prawidłowej gospodarki leśnej. 
 
Inwentaryzacja wraz z oceną dendrologiczną 
W 2013 r. Fundusz podpisał 4 umowy na łączną kwotę 352.288,00 zł z następującymi beneficjentami: Gmina 
Wodzierady, Gmina Nowe Ostrowy, Powiat Opoczyński oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii Oddział 
Muzeum Narodowego w Warszawie. Przyznane dofinansowanie umożliwi określenie zakresu prac niezbędnych 
do wykonania w celu poprawy stanu zdrowotnego zinwentaryzowanego drzewostanu. 
 
Nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi 
W ramach 32 umów dotacji zawartych w łączną kwotę 520.483,00 zł, Fundusz przekazał środki finansowe na 
zakup systemów informatycznych do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 
520.483,00 zł następującym gminom: Dobroń, Dłutów, Łęczyca, Zelów, Rusiec, Kowiesy, Sędziejowice, Cielądz, 
Grabów, Bełchatów, Kiełczygłów, Wielgomłyny, Rozprza, Wieruszów, Andrespol, Brąszewice, Rząśnia, Miasto 
i Gmina Pajęczno, Dąbrowice, Skierniewice, Brójce, Drużbice, Moszczenica, Inowłódz, Nowa Brzeźnica, 
Wierzchlas, Regnów, Konopnica, Kamieńsk, Bolesławiec.  
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W ramach pozostałej przyznanej kwoty, w 2014 r. planuje taki zakup Gmina Wartowice i Miasto Łódź. 
Wyposażenie stanowisk obsługi administracyjnej w oprogramowania umożliwi gminom wywiązanie się 
z obowiązków nałożonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie 
prowadzenia nadzoru nad gospodarką odpadami komunalnymi na ich terenach. 
 
Prace badawcze 
W tej grupie zadań Fundusz zawarł 5 umów dotacji na łączną kwotę 333.500,00 zł na przeprowadzenie  prac 
badawczych dotyczących różnych problemów środowiska naturalnego mające na celu określenie przyczyn ich 
występowania, określenie zakresu prac naprawczych czy utworzenie baz danych. Dofinansowanie otrzymało:  

 Województwo Łódzkie na opracowanie dotyczące rozpoznania i monitoringu motyli nocnych na terenie 
Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki oraz w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich;  

 Powiat Piotrkowski na realizację zadania „Badania naukowe i ocena występowania oraz możliwości 
zagospodarowania energii geotermalnej przy wsparciu innych OZE w kontekście zrównoważonego 
rozwoju gmin Powiatu Piotrkowskiego”;  

 Uniwersytet Łódzki na realizację trzech zadań: „Monitoring zbiorników retencyjnych Jeziorsko i Sulejów 
pod kątem eutrofizacji i występowania toksycznych zakwitów sinicowych - etap II”, „Wpływ leja 
depresyjnego na torfowiska w Kotlinie Szczercowskiej”, „Ocena wpływu tamy i toru kajakowego na 
funkcjonowanie nizinnej rzeki”. 

 
Inne 
W 2013 r. dofinansowanie na kwotę 890.010,00 zł otrzymało Województwo Łódzkie na przedłużenie licencji 
i opieki nad systemami informatycznymi do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za 
korzystanie ze środowiska w celu umożliwienia Marszałkowi Województwa Łódzkiego wypełnianie zadań 
i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz 
z redystrybucją wpływów z ww. tytułu. 
 
5.6  EDUKACJA EKOLOGICZNA (EE) 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z roku na rok przyznaje coraz więcej 
dotacji z dziedziny edukacja ekologiczna. Wszelkie działania podejmowane z zakresu edukacji ekologicznej mają 
na celu zwiększenie świadomości oraz wrażliwości ekologicznej zarówno wśród dzieci, młodzieży jak 
i dorosłych. W 2013 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zawarł 
390 umów. Dofinansowanie udzielane było m.in. w ramach ogłaszanych przez Fundusz konkursów.  

 
Tabela nr 20 

„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Edukacja ekologiczna w 2013 r.”  
 

 
Forma dofinansowania 

Ilość zawartych 
umów  
[szt.] 

Kwota umów  
 

[zł] 

Kwota 
wypłacona  

[zł] 

*Kwoty planowane 
do wypłaty w 

kolejnych latach 
[zł] 

Dotacja 383 11.855.270,79 7.706.487,55 4.054.429,39 

Przekazanie środków 
PJB 

7 262.511,00 262.511,00 0,00 

Umowy 2013 390 12.117.781,79  7.968.998,55 4.054.429,39 

Umowy zawarte w latach ubiegłych 2.159.036,20 196.682,08 

Razem wypłaty 2013 r.  10.128.034,75 4.251.111,47 

*kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy 

 
Beneficjenci, dzięki przyznanym dotacjom, podejmowali różne działania ekologiczne: imprezy dla dzieci 
i młodzieży oraz społeczności lokalnych o charakterze ekologicznym, zajęcia ekologiczne prowadzone w ramach 
lekcji związanych z ochroną środowiska, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, konkursów, wycieczek do miejsc 
cennych przyrodniczo, szkolenia, konferencje, seminaria, pokazy mody, festiwale, festyny i pikniki.  



28 

  

Edukacja ekologiczna realizowana była również poprzez wydawanie różnego rodzaju materiałów np. folderów, 
ulotek, map, plakatów, książek, albumów oraz produkcję i emisję filmów, a także audycji radiowych. Fundusz 
dofinansowywał także zakup pomocy dydaktycznych w celu doposażenia pracowni szkolnych i materiały 
niezbędne do realizacji programów edukacji ekologicznej.  

 

II edycja konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”  

Fundusz wsparł finansowo najlepsze projekty konkursowe polegające na zaplanowaniu i utworzeniu szkolnych 
pracowni wraz z programem edukacyjnym opartym na ich wykorzystaniu. Na utworzenie pracowni zostało 
zawartych 148 umów na łączną kwotę 5.178.992,28 zł, która została przeznaczona m.in. na: wyposażenie 
pracowni w niezbędne pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, meble szkolne oraz gabloty ekspozycyjne, 
sprzęt audio – video, modernizację pomieszczeń i oświetlenia oraz zakup roślin.  
 
III edycja konkursu „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach”  
Fundusz zawarł 30 umów na łączną kwotę 1.078.857,58 zł. Pomoc finansową otrzymały najlepsze 
przedsięwzięcia mające na celu zagospodarowanie terenów przyszkolnych i przedszkolnych w celu stworzenia 
ogródków na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Dzięki przyznanym dotacjom szkoły 
i przedszkola dokonały zakupów elementów wyposażenia ogródka w: stacje meteorologiczne, walizki eko - 
badacza, zegary słoneczne, domki dla owadów, tablice i plansze dydaktyczne, tabliczki do oznaczania roślin, gry 
lub instalacje dydaktyczne o tematyce przyrodniczej i ekologicznej oraz kosze na odpady. Zakupiły sadzonki 
roślin wieloletnich, bylin, traw, wykonały prace pielęgnacyjne istniejących drzew i krzewów. 

 
Powszechna, szkolna oraz pozaszkolna edukacja ekologiczna. 
W 2013 r. Fundusz zawarł 147 umowy na kwotę 3.312.402,85 zł. Dofinansowanie to obejmowało powszechną, 
szkolną oraz pozaszkolną edukację ekologiczną, realizowaną przez: przedszkola, szkoły wszystkich szczebli 
nauczania, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki kultury, parki krajobrazowe, nadleśnictwa, oraz 
organizacje pozarządowe m.in. Związek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundację 
II Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi. Przyznane środki wykorzystano na: zakup tablic informacyjno-
dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, nagrody w konkursach, zakup pomocy dydaktycznych oraz 
wycieczki edukacyjne – ekologiczne. Działania objęte dofinansowaniem miały za zadanie wykształcić 
prawidłowe postawy proekologiczne, wrażliwość na otaczającą  naturę oraz jej różnorodność. 
W związku z nowymi uregulowaniami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Fundusz dofinansował 
samorządowe projekty edukacyjne w zakresie wiedzy i kształtowania postaw poprzez wydawnictwa, ulotki 
konkursy, festyny. Dofinansowanie otrzymały m.in. projekty:  

 „Jak sobie radzić z powodzią” realizowane przez Wojewodę Łódzkiego;  

 „Na dziko, czyli w poszukiwaniu nielegalnych składowisk odpadów-konkurs ekologiczny dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z województwa łódzkiego- II EDYCJA” realizowany przez RDOŚ w Łodzi;   

 „Kolorowa lokomotywa” projekt artystyczno – ekologiczny dla dzieci z województwa łódzkiego 
realizowany przez Łódzki Dom Kultury.  

Produkcje filmowe, audycje radiowe oraz spoty internetowe. 
Fundusz zawarł 6 umów na produkcje filmowe oraz audycje radiowe na łączną kwotę 885.162,00 zł, między 
innymi z Telewizją TOYA Sp. z o.o. Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego oraz 
Piotrkowskim Stowarzyszeniem Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej EURO-CENTRUM na produkcje 
programów o tematyce ekologicznej.  
 
Dofinansowanie przyznane zostało laureatowi ogłoszonego przez Fundusz konkursu „O odpadach prawie 
wszystko – dobre praktyki, problemy, istotne zmiany prawne” Wróbel TV Paweł Wróbel. W 2013 r. laureat ww. 
konkursu wyprodukował cykl programów telewizyjnych „Śmiecińscy EL4 o odpadach prawie wszystko” 
i „Śmiecińscy od kuchni” emitowany na antenie TVP Łódź i TVP Info. Serial cieszył się sporym zainteresowaniem 
telewidzów oglądających. Łącznie wyemitowano 24 odcinki, w tym również w kanałach TV ponadregionalnej.  
 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego otrzymała dotacje na cykl filmów edukacyjnych 
poświeconych lasom województwa łódzkiego emitowanych również na antenie TVP 3 Łódź. Swoją działalność 
z zakresu edukacji kontynuowała Telewizja TOYA. 

 
  

http://www.wfosigw.lodz.pl/konkursy_na_dotacje_funduszu/article,885,1,1.html
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Książki i wydawnictwa o tematyce edukacji ekologicznej. 
W 2013 roku zawarto 10 umów na łączną kwotę 287.050,00 zł. Dotację otrzymały m.in.:  

 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Odział Świętokrzyski na wydanie 
publikacji pt.: „Wody termalne niecki łódzkiej – zielona energia z wnętrza ziemi”;  

 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego na okolicznościowe publikacje popularno-
naukowe z okazji 25-lecia Przedborskiego Parku Krajobrazowego;  

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na monografię przyrodniczą pt: „Obszary Natura 2000 
w województwie łódzkim”.  

Pozostałe umowy obejmujące działalność wydawniczą zostały przeznaczone na dofinansowanie: folderów, 
albumów przyrodniczych, kalendarzy, ulotek, broszur, materiałów konferencyjnych, dodatków ekologicznych 
w czasopismach i w biuletynach samorządowych. 

 
Szkolenia seminaria, konferencje. 
W roku 2013 Fundusz podpisał 2 umowy z państwowymi jednostkami budżetowymi: Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska na szkolenia pracowników 
z zakresu ochrony środowiska na kwotę 73.793,00 zł. Ponadto w ramach tej grupy tematycznej dofinansowanie 
otrzymało 10 jednostek m.in:  

 Stowarzyszenie Europejski Most, na organizację konferencji pt.: „Słoneczna Energia dla Regionu 
Łódzkiego” propagującej wzrost świadomości i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; 

 Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi na konferencje i działania informacyjne związane 
z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.  

Łączna kwota zawartych umów wyniosła 310.643,28 zł.  
 
Inne zadania edukacyjne 
W ramach innych zadań edukacyjnych Fundusz zawarł 17 umów na kwotę 582.451,00 zł. obejmujących 
dofinansowanie między innymi: na kampanie edukacyjne oraz informacyjne, warsztaty plenerowe oraz akcje 
upowszechniające proekologiczne postawy wśród mieszkańców województwa łódzkiego. Na szczególną uwagę 
zasługuje program zrealizowany przez Województwo Łódzkie pt. „Pociągiem w łódzkie” promujące walory 
przyrodnicze województwa łódzkiego i połączeń kolejowych, jako ekologicznych środków transportu na 
wyjazdy turystyczne.  
 
Imprezy masowe 
W roku 2013 na organizacje imprez, pikników, rajdów, konkursów ekologicznych Fundusz zawarł 20 umów 
w łącznej kwocie 482.222,81 zł. W 2013 roku po raz pierwszy dofinansowano projekt Fundacji „Lux Pro 
Monumentis” w Łodzi pod nazwą „ Działania artystyczne w nowoczesnej technologii mapping 3d oraz projekcje 
wielkoformatowe wraz z organizacją konferencji naukowej „Światło i kolor w architekturze przestrzeniach 
publicznych - o świadomym kreowaniu wizerunku miasta w ramach III edycji "Festiwalu Kinetycznej Sztuki 
Światła" „Light Move Festiwal 2013”. Projekt ten propagował zastosowanie nowoczesnych energooszczędnych 
technologii typu LED w iluminacjach architektoniczno-artystycznych budynków i przestrzeniach publicznych 
oraz wykorzystanie niskoemisyjnych projektorów multimedialnych do przekazów wielkoformatowych. 
 
Podsumowując uzyskane efekty ekologiczne i rzeczowe w roku sprawozdawczym, z umów zawartych w roku 
2013 i umów zawartych w latach ubiegłych, należy stwierdzić, że dzięki pomocy finansowej Funduszu, 
w programach edukacji ekologicznej bezpośrednio uczestniczyło ok. 607.318 osób. Dzięki dofinansowaniu ze 
środków Funduszu przeprowadzono kampanie informacyjno - edukacyjne, akcje ekologiczne i inne 
przedsięwzięcia organizowane przez prawie 160 jednostek. Zorganizowano ponad 640 wycieczek i warsztatów 
terenowych dla dzieci i młodzieży, oraz 570 konkursów. Fundusz dofinansował uczestnictwo beneficjentów 
w ponad 320 konferencjach, seminariach i szkoleniach. Dzięki wsparciu Funduszu powstało 148 ekopracowni 
szkolnych  oraz 30 ogródków dydaktycznych w całym województwie łódzkim.  
 
 
5.7  POZOSTAŁE ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA (ZI) 
 
W ramach dziedziny Pozostałe Zadania Ochrony Środowiska, Fundusz w 2013 r. wspierał finansowo zadania, 
które zostały zakwalifikowane do następujących grup: zapobieganie i likwidacja poważnych awarii, pozostałe 
zadania ochrony środowiska. W roku sprawozdawczym Fundusz zawarł w ramach tej dziedziny łącznie 
50 umów. 
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Tabela nr 21 
„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Pozostałe Zadania Ochrony Środowiska w 2013 r.”  

 

Forma 
dofinansowania 

Ilość zawartych 
umów 
[szt.] 

Kwota umowy  
 

[zł] 

Kwota 
wypłacona  

[zł] 

Kwoty planowane 
do wypłaty w 

kolejnych latach 
[zł]* 

Pożyczka 7 2.296.830,00 1.513.405,00 783.425,00 

Dotacja 40 6.393.454,84 6.100.761,20 291.680,00 

Przekazanie 
środków PJB 

3 493.815,00 493.815,00 0,00 

Umowy 2013 50 9.184.099,84 8.107.981,20 1.075.105,00 

Umowy zawarte w latach ubiegłych 2.082.015,29 0,00 

Razem wypłaty  2013 r.  10.189.996,49 1.075.105,00 

*kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy 

 
Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii 
W ramach powyższej grupy zadań Fundusz zawarł 42 umowy na łączną kwotę 6.859.153,80 zł. Dofinansowane 
zadania miały na celu wyposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-drogowo-ekologicznego, w tym w pojazdy 
ratownicze, gaśnicze oraz inne wyposażenie dla służb kierujących i biorących czynny udział w akcjach 
ratowniczych na terenie województwa łódzkiego.  
Fundusz podpisał 22 umowy na łączną kwotę 6.065.558,00 zł z przeznaczeniem na zakup 22 samochodów 
ratowniczo–gaśniczych wraz z wyposażeniem oraz 1 samochód specjalny z drabiną automatyczną o wysokości 
ratowniczej powyżej 40 m bezpośrednio dla jednostek OSP w: Charchowie Pańskim, Rossoszycy, Strzałkowie, 
Wysokienicach, Jankowie, Wiskienicy Dolnej, Bronisinie Dworskim, Łobudzicach, Grocholicach, 
Aleksandrowie Łódzkim, Krężcach, Szadkowicach, Godynicach, Czastarach, Spycimierzu, Jeżowie, Wąglanach 
i Piątkowisku, a także dla Gminy Sokolniki, Gminy Grabicy, Powiatu Zduńskowolskiego oraz Miasta Łodzi.  
 
Fundusz zawarł 17 umów na łączną kwotę 305.982,80 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-
gaśniczego obejmującego agregaty pompowe, narzędzia hydrauliczne oraz inny sprzęt ratowniczy dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych w: Paplinie, Starym Waliszewie, Strzelcach Wielkich, Wistce, Paradyżu, 
Kwiatkowicach, Rozprzy, Bolimowie, Poliku, Makowiskach, Siemkowicach, Klonowcu Starym, Słupi i Widawie 
oraz dla Gminy Bolimów, Godzianów i Aleksandrów Łódzki. 
 
W ramach zadań dotyczących zakupu urządzeń i aparatury zawarto 1 umowę z Gminą Miasta Sieradz na kwotę 
21.914,00 zł. Dofinansowanie objęło zakup zestawu przeciwpowodziowego (składającego się z trójramiennego 
napełniacza worków, 6 napełniaczy ręcznych oraz 5 tys. sztuk worków przeciwpowodziowych), agregatu 
prądotwórczego, stacji meteorologicznej oraz stacji hydrologicznej z transmisją GPRS i oprogramowaniem do 
przeprowadzania analiz.  
 
W ramach przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym Fundusz zawarł 2 umowy z Komendą 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na zakup samochodu wężowego typu SW - 3000 wraz 
z wyposażeniem oraz zakup sprzętu do likwidacji skutków występowania żywiołów na łączną kwotę 
465.699,00 zł. 
 
Pozostałe zadania ochrony środowiska 
W ramach pozostałych zadań ochrony środowiska w 2013 r. zostało zawartych 8 umów na łączną kwotę 
2.324.946,00 zł, w tym 1 umowę o przekazanie środków państwowej jednostce budżetowej na kwotę 
28.116,00 zł. Dofinansowanie uzyskały:  

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na zakup pojazdu do konserwacji 
i utrzymania sieci kanalizacyjnych;  
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 Gmina Sokolniki na zakup koparko-ładowarki do konserwacji i utrzymania rowów melioracyjnych przy 
oczyszczalni ścieków;  

 Powiat Opoczyński na zakup koparko-ładowarki do prowadzenia robót odwadniających i poprawy 
warunków gruntowo - wodnych pasów dróg powiatowych;  

oraz gminy: Dobroń, Ksawerów, Dalików oraz Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie 
Mazowieckim Sp. z o. o., które dokonały zakupu łącznie 3 ciągników i sprzętu do konserwacji i utrzymania 
rowów melioracyjnych i zieleni przydrożnej. 
 
Środki w wysokości 28.116,00 zł przekazano państwowej jednostce budżetowej – Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Łodzi na doposażenie w samochód typu SUV służący pracownikom podczas monitorowania 
obszarów objętych ochroną (w tym Natura 2000), szacowania szkód wyrządzonych przez bobry, nadzorowania 
realizacji zadań ochronnych mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów jak również 
prowadzenia wizji terenowych i oględzin na obszarach chronionych wymagających dotarcia w miejsca położone 
w trudnych warunkach terenowych. 
 
6. UMORZENIA POŻYCZEK 
 
W roku sprawozdawczym do Funduszu wpłynęły 82 wnioski o częściowe umorzenie pożyczek, z czego 
10 wniosków zostanie rozpatrzonych w 2014 roku, 14 wniosków nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej lub 
merytorycznej, a 1 z wnioskodawców zrezygnował z ubiegania się o umorzenie. Ponadto rozpatrzono 1 wniosek 
złożony w 2012 r.  
 
W 2013 roku pozytywnie rozpatrzono 58 wniosków. Decyzje w sprawie umorzenia podejmowane były przez: 

 Zarząd Funduszu, który dokonał umorzenia 2 pożyczek na łączną kwotę 212.460,00 zł; 

 Radę Nadzorczą, która dokonała umorzenia 56 pożyczek na łączną kwotę 8.652.807,42 zł.  
W tym kwota 6.326.411,63 zł dotyczyła Jednostek samorządu terytorialnego, a kwota 2.538.855,79 zł jednostek 
spoza sektora finansów publicznych.  
Zgodnie z „Zasadami…” 28 beneficjentów (w tym 21 jednostek samorządu terytorialnego) w roku 
sprawozdawczym zdecydowało się na wystąpienie z wnioskiem o umorzenie bez konieczności wskazania 
przeznaczenia środków z częściowego umorzenia na realizację kolejnego zadania proekologicznego. Łączna 
suma przyznana na ten cel wyniosła 3.982.073,62 zł. 
Fundusz w 2013 roku zawarł 30 umów o umorzenie na łączną kwotę 4.883.193,80 zł, wskazując w nich 
przeznaczenie umorzonej kwoty na realizację innego zadania proekologicznego.  

 
Tabela nr 22 

„Zestawienie umorzonych pożyczek przez WFOŚiGW w Łodzi w 2013 r.  
w podziale na dziedziny ochrony środowiska” 

Dziedzina 
Ilość 

umów  

Kwota udzielonej 
pożyczki  

[ zł] 

Kwota 
umorzona     

[zł] 

Procent 
umorzonej 

pożyczki  

Struktura 
umorzeń  

[%] 

Ochrona Zasobów Wodnych  25 15.851.751,21 4.822.022,44 30,42 52,97 

Ochrona Powietrza 25 10.586.346,41 3.001.347,94 28,35 35,17 

Gospodarka Odpadami 
i Ochrona Powierzchni Ziemi 

4 2.591.977,00 705.671,33 27,23 8,61 

Pozostałe Zadania Ochrony 
Środowiska 

4 1.066.210,00 336.225,71 31,53 3,54 

Razem:  58 30.096.284,62 8.865.267,42 - 100,00 
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7. REALIZACJA DOTACJI W FORMIE DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH 
 
W 2013 r. o dotację WFOŚiGW w Łodzi w formie dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego wpłynęło 
7 wniosków. W ramach przedłożonych wniosków 4 wnioskodawców otrzymało decyzję o dofinansowaniu, 
pozostałe 3 wnioski nie kwalifikowały się do objęcia dofinansowaniem. Spośród pozytywnie zaopiniowanych 
wniosków wszyscy zawarli umowy kredytowe na łączną kwotę dotacji wynoszącą 1.052.731,00 zł.  
Dotację  o dofinansowaniu otrzymały: 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie na realizację zadania modernizacji 
i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kutnie;  

 Zakład Przetwórstwa Mięsnego "GAIK" Andrzej Gaik na realizację zadania polegającego na budowie 
elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW; 

 Fabryka Maszyn i Urządzeń Technologicznych POLMATEX-WOLMA S.A. na wykonanie termomodernizacji 
dachu budynku hali produkcyjnej; 

 Chojeński Klub Sportowy na modernizację oświetlenia Klubu Sportowego. 
Planowany efekt ekologiczny z tytułu ww. zadań: 

 umożliwienie ciągłości w dostarczaniu wody mieszkańcom o odpowiednich parametrach jakościowych 
w ilości 5.256.000,00 m

3
/rok; 

 redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery tj.: pyły – 0,09 Mg/rok,  
SO2 – 6,146 Mg/rok, NOx – 2,502 Mg/rok oraz CO2 – 1.994,241 Mg/rok. 

Łącznie w 2013 r. w formie dopłat do oprocentowania wypłacono środki w wysokości 1.471.860,85 zł.  
Planowana kwota do wypłaty w kolejnych latach z tytułu zawartych umów wynosi 10.067.284,46 zł. 
 
8. NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ INNE WYDATKI DOTACYJNE 
 
8.1  NAGRODY 
 
W 2013 r. Fundusz przeznaczał środki na nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej. 
Fundusz prowadził konkursy oraz współuczestniczył w organizacji imprez ogólnopolskich, finansując nagrody 
dla laureatów z województwa łódzkiego.  
W roku 2013 ogłoszono V edycję konkursu „Strażnik siedlisk przyrodniczych” o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. 
Jego celem było nagrodzenie osób, które na terenie swojej nieruchomości podejmują działania służące 
zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz 
siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.  
W konkursie zwyciężyło działanie pn. „Zachowanie kompleksu siedlisk roślin i zwierząt w obrębie parku 
przydworskiego w Turowej Woli”. Łącznie w konkursie rozdysponowano 29.000,00 zł wyłaniając i nagradzając 
15 laureatów.   
 
W roku 2013 ogłoszono II edycję „Konkursu na najlepszą pracę magisterską” o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. 
Jego celem było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich 
z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. Do Konkursu mogli przystąpić absolwenci, którzy 
obronili pracę magisterską w roku akademickim 2012/2013, w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie 
województwa łódzkiego.  
Konkurs ogłoszony został w następujących kategoriach: 

 Nauk ekonomiczno-społecznych; 

 Nauk przyrodniczych; 

 Nauk technicznych. 
Zgłoszeniu do konkursu podlegały prace w następujących obszarach tematycznych: 

 Budownictwo pasywne i odnawialne źródła energii – innowacje w zakresie ochrony środowiska; 

 Gospodarka odpadami; 

 Ochrona obiektów cennych przyrodniczo i panowanie przestrzenne; 

 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS), systemy zarządzania środowiskowego. 
Łączna pula środków rozdysponowanych w ramach konkursu wyniosła 35.000,00 zł. Nagrodzono  autorów 
siedmiu najlepszych prac magisterskich. 
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W 2013 r. ogłoszono III edycję konkursu „Ekobelfry” o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Konkurs ten od samego 
początku jego istnienia cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Celem konkursu było nagrodzenie 
najbardziej aktywnych nauczycieli oraz placówek oświatowych realizujących ponadprogramowe działania 
z zakresu edukacji ekologicznej. Do konkursu wpłynęło 170 zgłoszeń.  

 
Tabela nr 23 

„Zgłoszenia do konkursu Ekobelfry w podziale na poszczególne podkategorie w 2013 r.”  
 

Podkategoria EKOBELFER EKOSZKOŁA 

Przedszkole 16 19 

Szkoła Podstawowa 28 32 

Gimnazjum 17 19 

Szkoła Ponadgimnazjalna 16 14 

Szkoły Specjalne i Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 4 5 

 
Łączna pula środków rozdysponowanych w ramach konkursu „Ekobelfry 2013” wyniosła 95.000,00 zł. 
W kategorii Ekobelfer nagrodzono 20 najlepszych nauczycieli, a w kategorii Ekoszkoła 15 najlepszych placówek 
oświatowych. 
 
W kategorii Ekoszkoła - podkategoria Przedszkole laureatami zostali: 
1. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie; 
2. Przedszkole Miejskie Nr 152 w Łodzi; 
3. Przedszkole Samorządowe Nr 4 im. J Brzechwy w Zelowie. 
 
W kategorii Ekoszkoła - podkategoria Szkoła Podstawowa laureatami zostali: 
1. Szkoła Podstawowa im. Z. Grzybowskiej w Straszowie; 
2. Szkoła Podstawowa Nr 34 w Łodzi; 
3. Szkoła Podstawowa Nr 4  im. H. Sienkiewicza w Zelowie. 
 
W kategorii Ekoszkoła - podkategoria Gimnazjum laureatami zostali: 
1. Zespół Szkół w Leśmierzu- Gimnazjum;  
2. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie; 
3. Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Rzeczycy. 
 
W kategorii Ekoszkoła - podkategoria Szkoła Ponadgimnazjalna laureatami zostali: 
1. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. M. Kopernika w Radomsku; 
2. III Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim; 
3. XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Łodzi. 
 
W kategorii Ekoszkoła - podkategoria Szkoły Specjalne i Ośrodki Szkolno-Wychowawcze laureatami zostali: 
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Tuwima w Stemplewie; 
2. Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli; 
3. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach. 
 
8.2  INNE WYDATKI DOTACYJNE 
 
Zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością 
Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych 
oraz gruntów zajętych przez sztuczne zbiorniki wodne. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych 
dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów 
pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych przez 
sztuczne zbiorniki wodne, Fundusz przekazał gminom: Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz, Pęczniew, Przedbórz 
oraz Gminie i Miastu Warta łączną  kwotę  14.520,00 zł. 
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8.3  PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE 
 
Przekazanie gminom/związkom gmin środków z tytułu opłaty produktowej za opakowania  
 
Na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, Fundusz przekazał ponad 100 jednostkom samorządu 
terytorialnego łączną kwotę 374.371,50 zł ze środków pochodzących z opłat produktowych za opakowania.  
 

IV. DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU 
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I  ŚRODOWISKO  

 
Jednym z obszarów działalności WFOŚiGW w Łodzi jest realizacja zadań związanych z pełnieniem roli Instytucji 
Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Funkcja ta została powierzona Funduszowi na 
mocy Porozumienia z Ministrem Środowiska zawartego 25 czerwca 2007 r. (z późn. zm.). Podpisane 
Porozumienie służy realizacji osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa oraz II – Gospodarka 
odpadami i ochrona powierzchni ziemi, dla projektów o wartości poniżej 25 milionów euro.  
 
Wdrażanie I osi POIiŚ 
Wartość całkowita projektów wyniosła na koniec 2013 r. 413.108.158,21 zł, w tym dofinansowanie z Unii 
Europejskiej stanowiło 232.130.037,32 zł. W ramach wszystkich 12 wdrażanych projektów w 2013 r. wpłynęło 
do WFOŚiGW w Łodzi 40 wniosków o płatność i wypłacono na rzecz beneficjentów  
62.066.987,24 zł. Kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych w 2013 r. wyniosła  
54.082.828,87 zł.  
Przeprowadzono kontrole na miejscu realizacji następujących projektów: 

- „Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Opoczno”; 

- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola – I faza”; 

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (fazaI)”; 

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ksawerów”; 

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łodzi III”. 
 

Nabór i ocena wniosków w ramach procedur konkursowych POIiŚ 
 

W 2013 roku dla I osi priorytetowej POIiŚ - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM ogłoszono 4 nabory wniosków w trybie konkursowym: 

 konkurs nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013 ogłoszony w dniu 11.02.2013 r.; 
W ramach konkursu wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie, z czego 2 przeszły pozytywnie ocenę formalną  
i merytoryczną I stopnia i zostały skierowane do oceny wg kryteriów merytorycznych II stopnia.  Ocena 
merytoryczna II stopnia zakończyła się w obu przypadkach warunkowo pozytywnie; 

 konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013 ogłoszony w dniu 20.05.2013 r.; 
W ramach konkursu wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie, z czego 1 przeszedł pozytywnie ocenę formalną  
i merytoryczną I stopnia i został skierowany do oceny wg kryteriów merytorycznych II stopnia; 

 konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013 ogłoszony w dniu 14.06.2013 r.; 
Na konkurs wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną  
i merytoryczną I stopnia i został skierowany do oceny wg kryteriów merytorycznych II stopnia; 

 konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013  ogłoszony w dniu 20.09.2013 r. Termin składania wniosków w tym 
konkursie upływał 31.12.2013 r. Zgłoszono 4 wnioski. 

 
W 2013 roku dla II osi priorytetowej POIiŚ ogłoszono 4 nabory wniosków w trybie konkursowym dla działania: 

 2.1. - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych: konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013 oraz konkurs 
nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013; 

 2.2. - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich: 
konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013 oraz konkurs nr 9/POIiŚ/2.2/06/2013. 
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W ramach konkursów z II osi priorytetowej do WFOŚiGW w Łodzi wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie (konkurs 
nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013 ogłoszony w dniu 20.05.2013 r.). Wniosek ten przeszedł pozytywnie ocenę formalną 
i merytoryczną I stopnia i został skierowany do oceny wg kryteriów merytorycznych II stopnia. 
 

Tabela nr 24 
„Umowy POIiŚ podpisane w 2013 r.”  

 

Beneficjent Nazwa projektu 
Data 

podpisania 
umowy 

Wartość 
całkowita 

zadania [zł] 

Dofinansowanie 
UE [zł] 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  
i Kanalizacji  
w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. 

"Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenie aglomeracji Zduńska Wola – I 
faza"  

11.03.2013 52.168.686,62 25.575.435,58 

Miasto Kutno 

„Rozbudowa wraz  
z modernizacją systemu zbierania i 
oczyszczania ścieków komunalnych 
aglomeracji Kutno” 

17.07.2013 9.583.889,85 7.687.669,32 

Gmina Ksawerów 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Ksawerów” 

01.08.2013 2.643.914,53 2.247.327,35 

Łódzka Spółka 
Infrastrukturalna Sp. z o.o. 

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 
Łodzi III” 

14.08.2013 12.732.021,02 6.950.137,17 

Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji „WOD-KAN”  
Sp. z o.o. 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w mieście Skierniewice” 

20.08.2013 28.830.199,12 14.478.880,50 

 
 

V. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 
 

W 2013 r. kontrolowane były zadania dofinansowywane ze środków Funduszu w formie pożyczek, w tym 
pożyczek pomostowych, dotacji w tym na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, przekazania środków 
państwowym jednostkom budżetowym oraz zadania realizowane ze środków pochodzących z częściowego 
umorzenia pożyczek. Kontrole dokonywane były na każdym z etapów związanych z udzielaniem, realizacją 
i rozliczaniem przyznanego dofinansowania tj. na etapie: 

- złożenia wniosku;  

- realizacji umowy;  

- po zakończeniu realizacji zadania; 

- w okresie trwałości zadania.  
 
Kontrole wykonywane były przez pracowników Funduszu zarówno w siedzibach wnioskodawców 
i beneficjentów, jak i też w miejscach realizacji zadań. 
 
W 2013 roku Fundusz przeprowadził 972 kontrole zadań, celem których było sprawdzenie:  

- rzeczywistego stanu przygotowania zadania do realizacji i możliwości jego dofinansowania ze środków 
Funduszu; 

- zgodności ilościowej i jakościowej realizowanej inwestycji z dokumentacją techniczną oraz 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

- umieszczenia informacji o dofinansowaniu zadania ze środków Funduszu, zgodnie z zapisami umowy; 

- zgodności kosztów realizacji zadania określonych w umowie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
oraz ze stanem faktycznym i z protokołami odbioru robót lub dostaw; 

- zachowania przez beneficjentów utrzymania trwałości zadania; 

- stanu zabezpieczeń rzeczowych do umowy. 
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Tabela nr 25 
„Ilość przeprowadzonych kontroli w podziale na dziedziny oraz rodzaje kontrolowanych zadań” 

 

Dziedzina 
Ilość kontroli 

[szt.] 

Ochrona Powietrza 252 

Ochrona Zasobów Wodnych 188 

Ochrona Przyrody i Krajobrazu 100 

Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi 84 

Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring Środowiska 56 

Edukacja Ekologiczna 146 

Pozostałe Zadania Ochrony Środowiska 54 

Rodzaj kontrolowanego zadania 
Ilość kontroli 

[szt.] 

Wnioski o częściowe umorzenie 41 

Wykorzystanie środków z częściowego umorzenia 51 

Razem wszystkie kontrole przeprowadzone w 2013 roku 972 

 
Protokoły z przeprowadzonych kontroli w 2013 r. zawierały uwagi i zalecenia pokontrolne na następujących 
etapach: 

- złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania – w 83 przypadkach;  

- realizacji umowy – w 121 przypadkach;  

- złożenia wniosku o częściowe umorzenie pożyczki – w 12 przypadkach; 

- wykorzystania środków pochodzących z częściowych umorzeń pożyczek – w 13 przypadkach; 

- wniosku w formie dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych – w 3 przypadkach. 
 
Najczęściej ujawnianymi uchybieniami były m.in. nieprawidłowe ustalanie przez wnioskodawców bądź 
beneficjentów kwalifikacji kosztów, rozbieżności pomiędzy zakresem rzeczowym wskazywanym 
w dokumentacji w Funduszu a faktycznym jego wykonaniem, zachowanie trwałości zadania przez 
beneficjentów. 
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w roku 2013 przeprowadzono 
kontrole nw. projektów: 
 

 „Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno”, na który zawarto umowę 
o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-007/10-00 realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie. Kontrola trwała od 25.01.2013 r. do 07.02.2013 r.; 

 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola – I faza”, na który zawarto 
umowę o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-321/12-00 realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli. Kontrola trwała od 28.02.2013 r. do 13.03.2013 r.; 

 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza II)”, na który 
zawarto umowę o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00142/09-00 realizowany przez Przedsiębiorstwo 
Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. Kontrola trwała od 09.05.2013 do 22.05.2013 r.; 

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ksawerów”, na który zawarto umowę 
o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-317/12-00 realizowany przez Gminę Ksawerów. Kontrola trwała od 
06.08.2013 r. do 19.08.2013 r.; 

 „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łodzi III”, na który zawarto umowę o dofinansowanie 
Nr POIS.01.01.00-00-314/12-00 realizowany przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. Kontrola 
trwała od 26.11.2013 r. do 09.12.2013 r. 

Ustalenia z powyższych kontroli wykazały uchybienia. WFOŚiGW w Łodzi na podstawie niniejszych ustaleń 
wydał dla 4 projektów zalecenia pokontrolne, w których zobowiązał beneficjentów do podjęcia działań 
naprawczych. WFOŚiGW w Łodzi jest w trakcie przygotowywania zaleceń pokontrolnych dla projektu 
realizowanego przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o.. 
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli oraz Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. 
przedłożyli dokumenty świadczące o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych, natomiast dla Gminy Ksawerów 
wyznaczono termin wdrożenia działań naprawczych na 2014 rok.  
 
 

VI. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA 
 

W 2013 r. w Funduszu prowadzono działalność promocyjną na podstawie „Strategii Promocji i Komunikacji 
Marketingowej Marki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na lata 
2011-2014” przyjętej przez Zarząd Funduszu we wrześniu 2011 r.  
W ramach Zadania 3B-2 Wspólnej Strategii NFOŚiGW oraz WFOŚiGW: Uruchomienie stałej współpracy służb 
promocji poszczególnych Funduszy - WFOŚiGW w Łodzi uczestniczył w organizacji „Ogólnopolskich obchodów 
20-lecia Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, które odbyły się 19.06.2013 r. 
w Warszawie. WFOŚiGW w Łodzi odpowiadał za organizację wystawy posterowej przed Pałacem Staszica 
w Warszawie, która była również prezentowana na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-EKO. 
Istotna część działań promocyjnych w 2013 roku związana była z obchodami Jubileuszu 20 – lecia WFOŚiGW 
w Łodzi. W ramach obchodów Jubileuszu promowano działalność Funduszu podczas następujących imprez: 
 
Konferencja naukowa w ramach posiedzenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Komitetu 
Regionów  
W dniach 6-7 czerwca 2013 roku Łódź gościła 25 przedstawicieli komisji ENVE. Gospodarzem spotkania był 
Łódzki Urząd Marszałkowski. W dniu 7 czerwca odbyło się seminarium naukowe pn. „Europejskie systemy 
wspierania w obszarze Europa 2020 w zakresie ochrony środowiska”, w którym poza członkami Komisji ENVE 
wzięli również udział przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, 
przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także reprezentanci jednostek 
samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego. WFOŚiGW w Łodzi uczestniczył w panelu 
dyskusyjnym, którego tematem były: 

 Europejski mechanizm wspierający ochronę środowiska na przykładzie województwa łódzkiego 
i działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w okresie 
ostatnich 20 lat;  

 Stymulowanie rozwiązań pro środowiskowych w kontekście polityki unijnej oraz zrównoważonego 
rozwoju;  

 Realizacja celów klimatycznych wyznaczonych w Strategii Europa 2020 w oparciu o narzędzia dostępne 
z poziomu krajowego i regionalnego.  
 

Piknik ekologiczny w Ogrodzie Botanicznym  
W dniu 8 czerwca 2013 roku na terenie łódzkiego Ogrodu Botanicznego odbył się piknik ekologiczny, w którym 
aktywnie uczestniczyli pracownicy Funduszu. Uczestnicy Pikniku mogli zwiedzać Ogród Botaniczny wraz 
z przewodnikiem, brać udział w wielu zajęciach warsztatowych oraz konkursach z wiedzy ekologicznej. 
WFOŚiGW w Łodzi przygotował własne stoisko, w którym udzielano informacji na temat możliwości uzyskania 
wsparcia finansowego oraz przygotowano gry i zabawy dla najmłodszych uczestników Pikniku.  
 
XV Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego 
Festiwal był organizowany w dniach 12-16 czerwca 2013 roku przez Wytwórnię Filmów Oświatowych Sp. z o.o. 
i odbywał się pod hasłem „Promocja przyrody i krajobrazu Europy”. Festiwal został objęty patronatem Zarządu 
WFOŚiGW w Łodzi. Gala podsumowująca Festiwal była jednocześnie rozstrzygnięciem konkursu 
audiowizualnego dla dzieci i młodzieży polegającego na przygotowaniu mini-reportażu ekologicznego. 
W ramach nagrody specjalnej uczestnicy konkursu  mieli możliwość profesjonalnej realizacji swojego reportażu.  
 
Jarmark Wojewódzki – MIXER Regionalny  
WFOŚiGW w Łodzi już po raz 4 uczestniczył w Jarmarku Wojewódzkim, który odbył się w dniach 7-9 września 
2013 roku. Po raz pierwszy ta wystawienniczo – kulturalna impreza organizowana przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego odbyła się na terenie Atlas Areny w Łodzi.  Fundusz wspólnie z Zespołem Parków 
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego przygotował stoisko w Strefie Aktywności pn. Strefa Ochrony 
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Przyrody.  Oprócz gier i zabaw przygotowanych dla dzieci i młodzieży można było również zasięgnąć informacji 
o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego.  
 
Gala podsumowująca obchody Jubileuszu 20 – lecia WFOŚiGW w Łodzi  
W dniu 5 grudnia 2013 r. odbyło się uroczyste podsumowanie Obchodów Jubileuszu 20 – lecia WFOŚiGW 
w Łodzi. W Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina razem z beneficjentami uczczono dwie 
dekady działalności Funduszu na rzecz ochrony środowiska. Zostały przygotowane Jubileuszowe statuetki, 
które wręczono beneficjentom wyróżnionym za współpracę z WFOŚiGW w Łodzi w obszarze korzystania 
z pomocy finansowej na przestrzeni 20 lat działalności Funduszu. Laureatami w niżej wymienionych kategoriach 
zostali:  

 Efektywny samorząd - Miasto Bełchatów, Gmina Rząśnia, oraz Gmina Uniejów; 

 Lider proekologicznych zmian w środowisku - „EKO - REGION” Sp. z o.o., Łódzka Spółka Infrastrukturalna 
Sp. z o.o. oraz Miasto Łódź; 

 Przyjazna energia - Miasto Łódź; 

 Lider energii odnawialnej  - PGE Energia Odnawialna S.A.; 

 Lider redukcji emisji w przemyśle i energetyce - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; 

 Stabilny partner w kreowaniu edukacji ekologicznej - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 
ZHP „Nadwarciański Gród” oraz Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. w Łodzi. 

W uroczystości podsumowania Obchodów 20 - lecia uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, 
Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Prezydenci, Starostowie, 
Burmistrzowie i Wójtowie z całego terenu województwa łódzkiego oraz inni partnerzy współpracujący 
z Funduszem. 
 
Gala podsumowująca Konkursy ogłaszane przez WFOŚiGW w Łodzi w 2013 roku  
W dniu 12 grudnia 2013 roku podczas uroczystej Gali zorganizowanej w Łódzkim Domu Kultury odbyło się 
podsumowanie Konkursu „Strażnik siedlisk przyrodniczych”, „Konkursu na najlepszą pracę magisterską” oraz 
Konkursu „Ekobelfry”. Podczas Gali laureatom wszystkich konkursów wręczono nagrody. Wydarzeniu temu 
towarzyszyło duże zainteresowanie mediów. Galę swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Łódzkiego 
Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty, Burmistrzowie i Wójtowie jednostek, 
z terenów których pochodzili Laureaci wyżej wymienionych Konkursów.  Podczas Gali nagrodzono także 
beneficjentów wyróżniających się w zakresie współpracy w obszarze korzystania z pomocy finansowej 
WFOŚiGW w Łodzi na przestrzeni 20 lat działalności Funduszu w kategorii "Lider edukacji ekologicznej dzieci 
i młodzieży szkolnej". Wydarzenie zostało uświetnione licznymi występami artystycznymi przedszkolaków oraz 
uczniów - naszych Laureatów Konkursu Ekobelfry. 
 
Pozostałe działania: 
Fundusz promował swoje 20 letnie doświadczenie podczas VI Europejskiego Forum Gospodarczego, Targów 
Budowlanych INTERBUD 2013, II Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii, Ogólnopolskiego Dnia 
Przedszkolaka. Podczas każdego z tych przedsięwzięć prezentowane były zasady udzielania pomocy finansowej 
ze środków Funduszu. Na łamach Dziennika Łódzkiego ukazały się 3 dodatki specjalnie pod wspólnym hasłem 
„20 lat w trosce o środowisko”.  
 
Ważnym elementem promocyjno – edukacyjnym był dofinansowany ze środków statutowych serial telewizyjny 
„Śmiecińscy EL04” w 12 odcinkach, powstały dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Łodzi. Serial ten był 
emitowany na antenie TVP Łódź oraz TVP Regionalna dzięki czemu mógł dotrzeć do widzów w całej Polsce. 
Serial „Śmiecińscy EL04” oraz prace uczniów szkół podstawowych, którzy brali udział w konkursach ogłaszanych 
w ramach produkcji serialu, zostały zaprezentowane podczas odbywającej się Konferencji Klimatycznej ONZ 
w Warszawie.  
 
Nowy Logotyp Funduszu 
W 2013 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję 
o wprowadzeniu nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej WFOŚiGW w Łodzi. Projekt nowego logotypu 
Funduszu zaprezentowano podczas obchodów Jubileuszu 20 – lecia WFOŚiGW w Łodzi 5 grudnia 2013 r. 
Zmiana logotypu miała na celu odświeżenie wizerunku Funduszu oraz zaakcentowanie głównych obszarów 
działalności, które wynikają ze Statutu WFOŚiGW w Łodzi.  
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Projekt nowego logotypu został przygotowany w oparciu o dotychczas obowiązujący wzór z zachowaniem 
dotychczasowej kolorystyki poszczególnych jego elementów. Logotyp jest nowoczesny i oszczędny w formie. 
Nowy logotyp Funduszu zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. 

 
Patronat Zarządu 
WFOŚiGW w Łodzi obejmował Patronatem Honorowym szereg wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim 
i wojewódzkim, a także wspierał przedsięwzięcia o zasięgu gminnym, powiatowym i lokalnym.  Poprzez 
Patronat, Zarząd Funduszu chciał wyróżnić przedsięwzięcia o szczególnym charakterze, promować zagadnienia 
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz wzmacniać wizerunek WFOŚiGW w Łodzi jako lidera 
w zakresie ochrony środowiska na  terenie woj. łódzkiego.  
Patronatem Honorowym Zarządu WFOŚiGW w Łodzi w 2013 r. objęto m.in. XV Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego, III edycję "Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła" 
Light. Move. Festival. Łódź 2013, Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, II Targi Ekologicznego Stylu Życia beECO. 
 
 

VII. INWESTYCJE KAPITAŁOWE 
 
Środki pieniężne Funduszu gromadzone były na rachunku bankowym w Getin Noble Bank S.A. i podlegały 
oprocentowaniu według wynegocjowanego wskaźnika, zgodnie z umową w sprawie wykonywania bankowej 
obsługi WFOŚiGW w Łodzi zawartą w lutym 2011 r.  
 
Papiery wartościowe 
Na dzień 31.12.2013 r. Fundusz posiadał jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym PIONEER 
ZRÓWNOWAŻONY FIO zaewidencjonowane w 1993 r. w cenie nabycia 200 tys. zł oraz w 2006 r. i 2007 r. 
w cenie nabycia 7 tys. zł (nabyte w ramach spełnionego świadczenia dodatkowego rozliczanego w okresach 
miesięcznych), wycenione na dzień bilansowy po cenach rynkowych na kwotę 819,8 tys. zł. 
 
Posiadane udziały i akcje  
WFOŚiGW w Łodzi posiadał udziały i akcje w innych jednostkach nabyte przed 2013 r. W roku sprawozdawczym  
Fundusz nie nabywał udziałów i akcji.  
 

Tabela nr 26 
„Stan posiadanych przez Fundusz udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2013 r. ” 

 

Nazwa spółki Liczba posiadanych aktywów 
Udział procentowy 

Funduszu 

Geotermia Mazowiecka S.A. 180.000 szt. akcji               11,92% 

Mazovia S.A. w upadłości 941 szt. akcji             poniżej 1% 

PZL-KALISZ S.A.  170 szt. akcji  poniżej 1% 

Geotermia Uniejów Sp. z o.o. 4.000 szt. udziałów  41,20% 

EKO-REGION Sp. z o.o. 1.010 szt. udziałów  18,74% 

ZEC w Łowiczu Sp. z o.o. 4.122 szt. udziałów  51,02% 

Spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 

mBank S.A. 7.100 szt. akcji  poniżej 1% 

VISTULA S.A. 10.720 szt. akcji  poniżej 1% 

MIT Mobile Internet Technology S.A. 4.400 szt. akcji  poniżej 1% 
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Lokaty terminowe 
W roku sprawozdawczym Fundusz inwestował nadwyżkę środków finansowych w formie depozytów 
terminowych w bankach, z którymi zawarto umowy o prowadzenie lokaty terminowej na warunkach 
negocjowanych. Depozyty lokowano w zależności od najwyższej wynegocjowanej stawki, z zachowaniem 
zasady dywersyfikacji, w następujących bankach:  

 Bank Millennium S.A. 

 Getin Noble Bank S.A. 

 Bank Ochrony Środowiska S.A. 

 Bank Zachodni WBK S.A. 
W trakcie trwania roku założono łącznie 29 depozytów, z których Fundusz otrzymał tytułem odsetek 
12,35 mln zł w 2013 r. oraz 2,01 mln zł w 2014 r. Wartość jednorazowego depozytu, w zależności od 
zapotrzebowania Funduszu, wahała się w granicach 18 – 120 mln zł. Minimalne oprocentowanie zawartego 
depozytu wynosiło 2,80%, a maksymalne oprocentowanie wynosiło 5,40%.  
 
 
 

VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU 
FINANSOWEGO WFOŚiGW W  ŁODZI 2013  

 
Tabela nr 27 

„Realizacja Rocznego Planu Finansowego WFOŚiGW w Łodzi na 2013 r.” 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Plan finansowy na 
2013 r. 

(pierwotny) 
[zł] 

Plan finansowy na 
2013 r. 

[zł] 

Plan finansowy na 
2013 r. wykonanie 

[zł] 

Procent 
wykonania          

[4/3] 

1 2 3 4 5 6 

I. 
Stan Funduszu na początek roku z 
tego: 

843 768 000,00 876 706 000,00 876 706 145,20 100,00% 

1. 
Rzeczowy majątek trwały oraz 
wartości niematerialne i prawne 

2 016 000,00 1 969 000,00 1 968 671,98 99,98% 

2. Udziały i akcje 14 586 000,00 15 907 000,00 15 907 254,30 100,00% 

3. Środki pieniężne 300 804 000,00 348 945 000,00 348 945 065,66 100,00% 

4. Papiery wartościowe w tym: 702 000,00 779 000,00 779 226,08 100,03% 

4.1. papiery wartościowe Skarbu Państwa 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4.2. 
papiery wartościowe jednostek 
samorządu terytorialnego 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

5. Należności 528 959 000,00 511 697 000,00 511 696 897,71 100,00% 

5.1. w tym z tytułu udzielonych pożyczek 527 134 000,00 509 967 000,00 509 966 553,19 100,00% 

5.1.1. 
w tym jednostkom sektora finansów 
publicznych 

144 296 000,00 140 523 000,00 140 522 822,71 100,00% 

6. Pozostałe aktywa 30 000,00 27 000,00 26 984,82 99,94% 

7. Zobowiązania (minus) 3 329 000,00 2 618 000,00 2 617 955,35 100,00% 

7.1. w tym z tytułu pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00% 

7.1.1. 
w tym od jednostek sektora 
finansów publicznych 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

II. Przychody 160 983 000,00 128 468 000,00 129 436 164,43 100,75% 

1. 
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie 
ze środowiska i administracyjnych 
kar pieniężnych 

75 100 000,00 39 620 000,00 39 730 626,48 100,28% 

1.1. 
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie 
ze środowiska 

75 000 000,00 39 500 000,00 39 570 951,53 100,18% 

1.2. 
Wpływy z tytułu administracyjnych 
kar pieniężnych 

100 000,00 120 000,00 159 674,95 133,06% 
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2. 

Nadwyżka dochodów gmin i 
powiatów z tytułu opłat za 
korzystanie ze środowiska i 
administracyjnych kar pieniężnych 

58 000 000,00 59 555 000,00 59 555 749,00 100,00% 

3. 
Przychody z tytułu dotacji z budżetu 
państwa i budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

3.1. 
Przychody z tytułu dotacji z budżetu 
państwa w tym: 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

3.1.1. dotacje otrzymane na cele bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3.1.2. 
dotacje otrzymane na cele 
inwestycyjne 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

3.2. 
Przychody z tytułu dotacji z 
budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego w tym: 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

3.2.1. dotacje otrzymane na cele bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3.2.2. 
dotacje otrzymane na cele 
inwestycyjne 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

4. 
Środki otrzymane z Unii Europejskiej 
1)

 
1 442 000,00 1 168 000,00 908 377,85 77,77% 

5. Przychody finansowe 26 430 000,00 27 980 000,00 29 093 818,51 103,98% 

5.1. 
w tym odsetki z tytułu 
oprocentowania udzielonych 
pożyczek 

13 500 000,00 11 670 000,00 11 345 712,98 97,22% 

5.1.1. 
w tym od jednostek sektora 
finansów publicznych 

4 200 000,00 3 586 000,00 3 396 214,05 94,71% 

6. Pozostałe przychody 11 000,00 145 000,00 147 592,59 101,79% 

III. Koszty 138 372 000,00 106 959 000,00 99 584 549,11 93,11% 

1. Dotacje w tym: 89 130 000,00 68 882 000,00 69 001 609,44 100,17% 

1.1 dotacje na cele bieżące 15 280 000,00 21 200 000,00 17 284 272,10 81,53% 

1.1.1. 
w tym przekazywane jednostkom 
sektora finansów publicznych 

8 730 000,00 16 700 000,00 13 026 057,91 78,00% 

1.2. dotacje na cele inwestycyjne 64 400 000,00 40 082 000,00 44 508 686,29 111,04% 

1.2.1. 
w tym przekazywane jednostkom 
sektora finansów publicznych 

55 270 000,00 29 670 000,00 33 026 944,98 111,31% 

1.3. 
dopłaty do oprocentowania 
kredytów bankowych 

2 800 000,00 1 600 000,00 1 471 860,85 91,99% 

1.3.1. 
w tym przekazywane jednostkom 
sektora finansów publicznych 

170 000,00 144 000,00 144 513,34 100,36% 

1.4. spłaty kapitału kredytów bankowych 6 650 000,00 6 000 000,00 5 736 790,20 95,61% 

1.4.1. 
w tym przekazywane jednostkom 
sektora finansów publicznych 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

1.5. 
dopłaty do oprocentowania lub ceny 
wykupu obligacji 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

1.5.1. 
w tym przekazywane jednostkom 
sektora finansów publicznych 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

2. 

Środki przekazywane państwowym 
jednostkom budżetowym za 
pośrednictwem rezerwy celowej 
budżetu państwa 

9 047 000,00 9 047 000,00 8 141 403,00 89,99% 

3. Umorzenia pożyczek 21 000 000,00 9 860 000,00 8 865 267,42 89,91% 

3.1. 
w tym jednostkom sektora finansów 
publicznych 

13 900 000,00 6 700 000,00 3 738 311,45 55,80% 
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4. 

Nagrody za działalność na rzecz 
ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej niezwiązaną z 
wykonywaniem obowiązków 
pracowników administracji rządowej 
i samorządowej 

220 000,00 195 000,00 159 000,00 81,54% 

5. 
Inne wydatki na rzecz ochrony 
środowiska 

100 000,00 100 000,00 14 520,00 14,52% 

6. 
Koszty działalności organów i biura w 
tym: 

15 620 000,00 15 620 000,00 13 058 399,78 83,60% 

  w tym finansowanie z UE -   441 496,60 0,00% 

6.1. 
wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane w tym: 

11 770 000,00 11 770 000,00 10 151 424,08 86,25% 

  w tym finansowanie z UE    364 683,64 0,00% 

6.1.1. wynagrodzenia 9 995 000,00 9 995 000,00 8 710 380,99 87,15% 

  w tym finansowanie z UE -   307 385,70 0,00% 

6.1.2. 
składki na Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych 

1 543 000,00 1 543 000,00 1 272 718,65 82,48% 

  w tym finansowanie z UE -   50 347,42 0,00% 

6.1.3. składki na Fundusz Pracy 224 000,00 224 000,00 161 723,56 72,20% 

  w tym finansowanie z UE -   6 678,06 0,00% 

6.2. zakup towarów i usług 3 045 000,00 3 045 000,00 2 256 225,03 74,10% 

  w tym finansowanie z UE -   74 430,41 0,00% 

7. Koszty finansowe 2 365 000,00 2 365 000,00 82 324,13 3,48% 

7.1. 
w tym płatności odsetkowe 
wynikające z zaciągniętych 
zobowiązań 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

7.1.1. 
w tym od jednostek sektora 
finansów publicznych 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

8. Pozostałe koszty operacyjne 890 000,00 890 000,00 262 025,34 29,44% 

IV. 
Stan Funduszu na koniec roku w 
tym: 

866 379 000,00 898 215 000,00 906 557 760,52 100,93% 

1. 
rzeczowy majątek trwały oraz 
wartości niematerialne i prawne 

2 646 000,00 1 809 000,00 1 955 882,38 108,12% 

2. udziały i akcje 14 361 000,00 17 252 000,00 17 830 785,72 103,35% 

3. środki pieniężne 199 746 000,00 286 799 000,00 288 457 774,63 100,58% 

4. papiery wartościowe w tym: 662 000,00 805 000,00 819 885,91 101,85% 

4.1. papiery wartościowe Skarbu Państwa 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4.2. 
papiery wartościowe jednostek 
samorządu terytorialnego 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

5. Należności 652 434 000,00 594 312 000,00 601 825 208,16 101,26% 

5.1. w tym z tytułu udzielonych pożyczek 650 934 000,00 592 907 000,00 600 147 530,49 101,22% 

5.1.1. 
w tym jednostkom sektora finansów 
publicznych 

212 496 000,00 155 723 000,00 156 662 232,22 100,60% 

6. Pozostałe aktywa w tym: 30 000,00 27 000,00 54 350,84 201,30% 

6.1. pozostałe należności 0,00 0,00 0,00 0,00% 

7. Zobowiązania (minus) 3 500 000,00 2 789 000,00 4 386 127,12 157,27% 

7.1. w tym z tytułu pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00% 

7.1.1. 
w tym od jednostek sektora 
finansów publicznych 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

V. 
Środki na wydatki majątkowe 
własne 

2)
 

1 200 000,00 260 000,00 250 392,39 96,30% 

1)  w przypadku gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii Europejskiej (instytucją realizującą projekt), należy: w tej pozycji wpisać kwotę 
otrzymaną z UE, a po stronie kosztów przy konkretnych wydatkach podać, ile wydatkowano środków otrzymanych z UE, poprzez dodanie pozycji „w tym 
finansowanie z UE”. 

2)  środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku.  
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W 2013 roku Fundusz wykazał się najwyższą realizacją kasowych wypłat pożyczek i dotacji oraz przekazania 

środków PJB na przestrzeni ostatnich pięciu lat.  Realizację wypłat dotacji i pożyczek obrazują poniższe wykresy:  

 

Wykres nr 3 

Realizacja wypłat dotacji  w 2013 r. [mln zł] 

 

 
 

% realizacji  
Planu 94,43% 73,61% 88,50% 72,81% 100,17% 

 
Wykres nr 4 

Realizacja wypłat pożyczek w 2013 r.  [mln zł] 

 

 
 

% realizacji  
Planu 

92,71% 64,54% 87,62% 58,51% 98,60% 

 
[mln zł] 2009 2010 2011 2012 2013 

Zysk 86,45 81,22 83,96 75,71 29,90 
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Tabela nr 28 

„Planowane do wypłaty przez WFOŚiGW w Łodzi kwoty z tytułu zawartych umów z lat 2008-2013” 

 

Forma dofinansowania 
Planowane wypłaty  

[tys. zł] 

Dotacje 58.535,6 

Pożyczki 255.100,9 

Przekazanie środków PJB 492,4 

Dopłaty do oprocentowania 10.067,3 

Spłaty rat kapitału 5.951,6 

RAZEM 330.147,8 

 
 

IX.  ZAŁĄCZNIKI  
 

1. Wykaz najważniejszych uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2013 r. 
2. Realizacja Planu Finansowego Wsparcia WFOŚiGW w Łodzi na 2013 rok;  
3. Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska;  
4. Wykaz dofinansowania udzielonego w 2013 roku ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki, 

dotacji oraz przekazania środków.  
 


