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I. WSTĘP
Niniejsze Sprawozdanie obrazuje działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2012 roku. Przedstawia formy, kierunki i wysokość dofinansowania
udzielanego na zadania służące poprawie stanu środowiska naturalnego w województwie łódzkim.
WFOŚiGW w Łodzi, zwany dalej Funduszem, istnieje od 1993 roku. Początkowo działał jako
samodzielna instytucja sektora finansów publicznych, natomiast od 2010 r. jest samorządową
osobą prawną. Podstawą prowadzenia działalności przez Fundusz są następujące akty prawne:

ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku;

ustawa o finansach publicznych;

ustawa o rachunkowości;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki
finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Realizując nieprzerwanie misję finansowego wspierania zadań służących ochronie środowiska
i poszanowaniu jego wartości w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju Fundusz, gospodarując środkami publicznymi, zapewnia pomoc przedsięwzięciom służącym
poprawie stanu środowiska.
W 2012 r. pomoc ze środków Funduszu była przyznawana w formie pożyczek, dotacji – w tym jako
dopłaty do oprocentowania kredytu lub częściowe spłaty kapitału kredytów udzielanych przez banki
oraz w formie przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym (PJB). Udzielanie
dofinansowania następowało w oparciu o Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi – w tym o Plan
Finansowego Wsparcia WFOŚiGW w Łodzi na 2012 rok w kwocie 290 mln zł, z czego 190 mln zł
zaplanowano na udzielanie pożyczek, a 100 mln zł na udzielanie dotacji oraz przekazanie środków
państwowym jednostkom budżetowym. Był to najwyższy poziom Planu w całej historii działalności
Funduszu. Założenia Planu Finansowego Wsparcia zostały zrealizowane w 95,36%. Ponad połowa
przyznanych środków finansowych została przeznaczona na wsparcie zadań z dziedziny Ochrona
Atmosfery. Podobnie, jak w latach ubiegłych, również w 2012 r. WFOŚiGW w Łodzi ogłaszał
konkursy z zakresu edukacji ekologicznej, przyznawał nagrody za działalność na rzecz ochrony
środowiska oraz współuczestniczył w organizacji wielu imprez ogólnopolskich, finansując nagrody
dla laureatów z terenów województwa łódzkiego.
W celu poprawy organizacji pracy oraz uzyskania wysokiej jakości obsługi Klientów, Fundusz
utrzymuje i stale doskonali system zarządzania jakością, wdrożony w 2009 r., zgodny z normą PNEN ISO 9001:2009, w zakresie finansowego wspierania przedsięwzięć z obszaru ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie województwa łódzkiego. W 2012 roku
Fundusz uzyskał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania uwzględniającego wymagania
środowiskowej normy PN-EN ISO 14001:2005.
Szczegółowe informacje dotyczące działalności Funduszu w 2012 r. przedstawiono na dalszych
stronach niniejszego Sprawozdania.
II. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH
1. RADA NADZORCZA
W roku 2012 Rada Nadzorcza funkcjonowała 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;

Świętosław Gołek – Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
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 2012 Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń podejmując łącznie 261 uchwał. Wykaz
najważniejszych z nich zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.
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W 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła łącznie 72 uchwały, zatwierdzając wnioski Zarządu o udzielenie
dofinansowania na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej
kwocie 202.692.115,00 zł, z czego 145.499.693,00 zł w formie pożyczek, 9.489.669,00
w formie pożyczek pomostowych, 47.702.753,00 zł w formie dotacji. W roku sprawozdawczym
Rada Nadzorcza udzieliła także 1 promesy na dofinansowanie w formie pożyczki na
kwotę 6.000.000,00 zł.
Rada Nadzorcza podjęła na wniosek Zarządu 126 uchwał w sprawie umorzenia pożyczek oraz 13
uchwał w sprawie zmiany przeznaczenia środków pochodzących z częściowego umorzenia
pożyczek. Łączna kwota dokonanych umorzeń w 2012 r. wyniosła 22.590.820,51 zł.
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, a także informacje
o realizacji zadań Funduszu jako Instytucji Wdrażającej POIiŚ. Ponadto Członkom Rady Nadzorczej
przekazywane były kwartalne analizy planowanych przepływów pieniężnych Funduszu na lata 20122016 oraz informacje dotyczące analizy finansowo-ekonomicznej spółek, w których udziałowcem
lub akcjonariuszem jest WFOŚiGW w Łodzi wraz z proponowanymi przez Zarząd kierunkami
działania.
Zarząd na bieżąco informował Członków Rady Nadzorczej o prowadzonych przez Fundusz
postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.
2. ZARZĄD
W roku 2012 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
działał w następującym składzie osobowym:
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 64 posiedzenia, podejmując łącznie 2.362
uchwały.
W 2012 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 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;

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 2011;

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

gospodarowaniu środkami Funduszu;

realizowaniu uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej;

kontroli wykorzystania pożyczek i dotacji przyznanych ze środków Funduszu;

kontroli realizacji Planu Działalności,
w tym
Rocznego Planu
Finansowego
oraz wnioskowaniu o dokonanie w nich zmian;

przygotowaniu dokumentów, materiałów i informacji na posiedzenia Rady Nadzorczej,
w tym Rocznego Sprawozdania Zarządu z Działalności oraz sprawozdania finansowego za
rok 2011;

opracowaniu projektu Strategii działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2013-1016
z perspektywą do 2020 roku.
W roku sprawozdawczym Zarząd wprowadził nowe regulacje lub uchwalił zmiany w dokumentach
związanych z udzielaniem pomocy finansowej jak i też obejmujących działalność Funduszu.
W 2012 r. Zarząd Funduszu zatwierdział m.in. regulamin konkursu:

„Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach”;

„Moja wymarzona ekopracownia;

„Na najlepszą pracę magisterską”;

„Strażnika siedlisk przyrodniczych;

„Ekobelfry”.
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Zdjęcie nr 1
Plakaty konkursów ogłaszanych przez Fundusz w 2012 r.

Łączna pomoc finansowa udzielona beneficjentom realizującym zadania z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w 2012 r. na podstawie decyzji Zarządu wyniosła
97.293.935,00 zł, w tym w formie dotacji 40.821.900,00 zł, w formie pożyczek
42.072.173,00 zł i pożyczek pomostowych na kwotę 2.151.623,00 zł, a w formie przekazania
środków państwowym jednostkom budżetowym 7.632.123,00 zł. Ponadto Zarząd przyznał
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w łącznej wysokości 865.408,00 zł oraz przyznał
dofinansowanie w formie częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych w łącznej wysokości
3.750.708,00 zł. Zarząd udzielił również promes dofinansowania w formie dotacji w wysokości
921.100,00 zł.
Realizując decyzje Zarządu i Rady w 2012 r. Fundusz zawarł 736 umów na łaczną kwotę
275.212.873,87 zł, w tym 501
umów dotacji na kwotę 51.592.273,68 zł, 21 umów
przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym na kwotę 7.395.580,48 zł
oraz 135 umów pożyczek na kwotę 153.960.943,28 zł oraz 79 umów na udzielenie
dofinansownia łącznie w formie pożyczki i dotacji na kwotę 62.264.076,43 zł.
W roku sprawozdawczym Zarząd dokonywał bieżącej analizy finansowo-ekonomicznej spółek,
w których Fundusz posiada udziały lub akcje.
3. BIURO FUNDUSZU
Struktura organizacyjna i zatrudnienie
Biuro Funduszu jest powołane do obsługi techniczno-organizacyjnej organów Funduszu
realizujących zadania statutowe.
Na dzień 31.12.2012 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.
Faktyczne zatrudnienie w WFOŚiGW w Łodzi na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 91 etatów, w tym
5 członków Zarządu.
Zarządzenia Prezesa
W roku sprawozdawczym Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi wydał 44 Zarządzenia, regulujące
pracę Biura, którymi wprowadził m.in.: Regulamin Pracy Biura WFOŚiGW w Łodzi oraz Zasady
proekologicznych standardów działań w WFOŚiGW w Łodzi ukierunkowanych na zmniejszenie
negatywnego wpływu oddziaływania człowieka na środowisko, którymi powinni kierować się
pracownicy Funduszu.
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Kontrole zewnętrzne
Działalność Biura Funduszu była kontrolowana w 2012 r. trzykrotnie. Kontrole były przeprowadzane
przez:
 Archiwum Państwowe w Łodzi w dniu 26.06.2012 r. z zakresu działania archiwum WFOŚiGW
w Łodzi;
 Ministerstwo Środowiska w dniu 24.09.2012 r. w zakresie kontroli systemowej w obszarze
wdrażania POIiŚ;
 Ministerstwo Środowiska w dniach 14.11.2012 r.- 07.12.2012 r. w zakresie kontroli realizacji
RPD 2012;
oraz 2 kontrole działalności statutowej za 2011 r. zlecone przez Radę Nadzorczą Funduszu.
System Zarządzania środowiskiem
W trosce o środowisko naturalne a także stały rozwój i doskonalenie Funduszu, decyzją Prezesa
Zarządu w 2012 roku wdrożono System Zarządzania Środowiskiem, zgodny z normą ISO
14001:2005. W drugim kwartale 2012 r. w Funduszu przeprowadzony został audit nadzorujący,
wykonany przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska sp. z o.o., która w dniu 18 maja
2012 r. pozytywnie zaopiniowała wynik auditu przyznając certyfikat potwierdzający spełnienie
wymagań normy ISO 9001 oraz ISO 14001.
Celem potwierdzenia poprawnego funkcjonowania systemu zarządzania, przeprowadzono w roku
sprawozdawczym łacznie 15 auditów wewnętrznych, obejmujących swym zakresem wszystkie
zidentyfikowane procesy w Funduszu uwzględniając wymagania normy ISO 9001 oraz ISO 14001.
W 2012 r. wprowadzono 4 nowe procedury oraz odnotowano 6 działań w celu poprawy starych lub
wprowadzaniu nowych zapisów do istniejących już procedur systemowych.
W marcu 2012 roku Zarząd Funduszu podjął decyzję dotyczącą przygotowania dokumentacji
i wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Spełnienie wymagań
systemu stanowi podstawę stworzenia rozwiązań eliminujących lub w znacznym stopniu
ograniczających możliwość wystąpienia zagrożeń związanych z korupcją. Przyczyni się również do
zwiększenia zaufania w zakresie bezstronności i rzetelności podejmowanych przez Fundusz decyzji.
Inne
W 2012 roku WFOŚiGW w Łodzi zakupił od Łódzkiego Regionalnego Parku NaukowoTechnologicznego Sp. z o.o. w Łodzi niezabudowane działki położone w Łodzi przy ulicy Stanisława
Dubois nr 114/116 o łącznej powierzchni 6.245 m2.
Ponadto przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na zadanie pn: Usługa pełnienia funkcji
inwestora zastępczego dla projektu: „Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi".
Na zakupionych działkach zostanie wybudowany budynek o powierzchni ok. 2.600 m2. Będzie to
budynek energooszczędny wykorzystujący rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii
tj. fotowoltaikę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, wentylację z rekuperacją.
Planowane
zakończenie inwestycji 31.12.2015 r.

III. REALIZACJA POMOCY FINANSOWEJ
1. FORMY I PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA DOFINANSOWANIA
W 2012 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, Regulamin udzielania przez
WFOŚiGW w Łodzi dotacji w formie dopłat do oprocentowania oraz dokonywania częściowych spłat
kapitału kredytów bankowych oraz programy priorytetowe.
Ponadto udzielając pomocy finansowej Fundusz działał w oparciu o następujące dokumenty:
 Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi;
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Listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi na 2012 rok;
Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków WFOŚiGW w Łodzi;
Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

2. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WSPARCIA
Złożone wnioski
W 2012 r. do Funduszu wpłynęło łącznie 964 wniosków o udzielenie pomocy finansowej, w tym
również o przyznanie promes dofinansowania.
Państwowe jednostki budżetowe (PJB) złożyły 35 wniosków o udzielenie promesy dofinansowania
na potrzeby ustalenia rezerwy celowej na 2013 r. Ostatecznie na Listach zadań zakwalifikowanych
do dofinansowania w formie przekazania środków PJB znalazło się 29 wniosków.
Spośród wszystkich wniosków złożonych do Funduszu 762 wnioski zostały rozpatrzone
pozytywnie, w tym 3 promesy. W 20 przypadkach Wnioskodawcy złożyli rezygnację po podjęciu
decyzji o dofinansowaniu oraz w 3 przypadkach nie podpisano umowy. Ostatecznie zawarto
736 umów o dofinansowanie. Pozostałe 167 wniosków nie uzyskało dofinansowania, z czego
19 wniosków nie przeszło oceny bezwzględnej formalnej (wnioski konkursowe), 18 ze względu
na uchybienia formalne i merytoryczne, brak uzgodnień z właściwym dysponenten oraz brak
stosownych uzupełnień po negatywnej ocenie formalnej lub merytorycznej w wyznaczonym przez
Fundusz terminie (co było traktowane jako rezygnacja), 83 wnioski rozpatrzono negatywnie,
w 44 przypadkach Wnioskodawcy złożyli rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie przed
podjęciem decyzji przez odpowiedni organ Funduszu, a 3 wnioski zostały przeniesione do
rozpatrzenia w 2013 r.
Plan Działaności – Plan Finansowego Wsparcia
Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2012 rok został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
Funduszu w dniu 28.11.2011 r. Uchwałą nr 210/XI/2011, a następnie został w 2012 r. trzykrotnie
zmieniony. Pierwotny Plan Finansowego Wsparcia (PFW) został uchwalony na kwotę 250 mln zł,
a następnie podwyższony do kwoty 290 mln zł. Była to najwyższa planowana kwota w całej
dziewiętnastoletniej historii działaności Funduszu.
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.
Tabela nr 1
„Plan Finansowego Wsparcia WFOŚiGW w Łodzi na 2012 rok”
*dane w tys. zł
Dziedzina

Plan Ogółem

Ochrona Powietrza

Dotacje oraz
Przekazanie
Środków

Pożyczki

149 850,00

47 050,00

102 800,00

96 100,00

26 600,00

69 500,00

5 100,00

5 100,00

0,00

16 050,00

1 350,00

14 700,00

Badania Naukowe
i Ekspertyzy/Monitoring Środowiska

2 500,00

2 500,00

0,00

Edukacja Ekologiczna

9 100,00

9 100,00

0,00

11 300,00

8 300,00

3 000,00

290 000,00

100 000,00

190 000,00

Ochrona Zasobów Wodnych
Ochrona Przyrody i Krajobrazu
Gospodarka odpadami i Ochrona
Powierzchni Ziemi

Pozostałe Zadania Ochrony Środowiska
Razem
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Tabela nr 2
„Realizacja Planu Finansowego Wsparcia WFOŚiGW w Łodzi na 2012 r. w odniesieniu do Planu
pierwotnego i po wprowadzonych zmianach”
Wykononanie
Pierwotnego
Planu [%]

Pierwotny Plan
Ogółem1 [tys.
zł]

Dziedzina

Ochrona Powietrza

Plan po
zmianach
[tys. zł]

2

Wykononanie
Planu po
zmianach
[%]

86 000,00

162 %

149 850,00

93 %

132 000,00

72 %

96 100,00

99 %

5 000,00

96 %

5 100,00

94 %

9 500,00

153 %

16 050,00

91 %

3 000,00

77 %

2 500,00

93 %

Edukacja Ekologiczna

5 000,00

180 %

9 100,00

99 %

Pozostałe Zadania
Ochrony Środowiska

9 500,00

120 %

11 300,00

102 %

250 000,00

111 %

290 000,00

96 %

Ochrona Zasobów
Wodnych
Ochrona Przyrody
i Krajobrazu
Gospodarka odpadami
i Ochrona Powierzchni
Ziemi
Badania Naukowe
i Ekspertyzy/Monitoring
Środowiska

Razem
1

Pierwotny Plan – pierwsza wersja Planu Działności WFOŚiGW w Łodzi na 2012 r. wprowadzona uchwałą Rady
Nadzorczej Nr 210/XI/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
2
Plan po zmianach– ostatnia wersja Planu Działaności po wprowadzonych zmianach uchwałą Rady Nadzorczej
Nr 204/XI/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.

Tabela nr 3
„Realizacja Planów Finansowego Wsparcia WFOŚiGW w Łodzi w latach 2008-2012”
Forma dofinansowania

2008

2009

2010

2011

2012

Pożyczka

86%

95%

91%

98%

99%

Dotacja*

63%

96%

93%

93%

89%

Ogółem

82%

95%

94%

97%

96%

180 mln

205 mln

190 mln

277 mln

Realizacja Planu
219 mln
Finansowego Wsparcia
*łącznie z przekazaniem środków dla PJB

Wykonanie planu na 2012 r. w 96% 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 podpisania umów.
W roku sprawozdawczym większość dofinansowania przyznanego ze środków Funduszu przypada
na dziedzinę Ochrona Zasobów Wodnych oraz Ochrona Powietrza – łącznie ponad 235 mln zł, co
stanowi 85% dofinansowania przyznanego w 2012 roku.
Szczegółową realizację Planu Finansowego Wsparcia WFOŚiGW w Łodzi na 2012 rok obrazuje
tabela stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.
Poniższe wykresy nr 1 i 2 przedstawiają ilość zawartych umów w podziale na poszczególne
dziedziny ochrony środowiska w 2011 oraz 2012 roku.
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Wykres nr 1

Liczba zawartych umów w 2011 r.
250
Badania naukowe i
ekspertyzy/Monitoring środowiska

192

200

Edukacja ekologiczna
Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni Ziemi

150

Ochrona powietrza
100

Ochrona przyrody i krajobrazu

51
50
27

59
42

48

Ochrona Zasobów Wodnych
Pozostałe zadania ochrony
środowiska

17

0

Wykres nr 2

Liczba zawartych umów w 2012 r.
350

329
Badania naukowe i
ekspertyzy/Monitoring środowiska

300

Edukacja ekologiczna
250
Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni Ziemi

200

Ochrona powietrza

150

132

Ochrona przyrody i krajobrazu

114
100

Ochrona Zasobów Wodnych
55

50

35

32

39

Pozostałe zadania ochrony
środowiska

0
W 2012 roku Plan Finansowego Wsparcia był wyższy o 87 mln zł w stosunku do Planu z roku 2011,
co zaowocowało podpisaniem aż 736 umów o dofinansowanie. W 2011 roku liczba podpisanych
umów wyniosła 436 sztuk. Najbardziej wzrosła ilość podpisanych umów w dziedzinach: Edukacja
Ekologiczna, Ochrona Powietrza oraz Ochrona Zasobów Wodnych.
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3. REALIZACJA PROGRAMÓW PRIORYTETOWYCH
3.1. W FORMIE POŻYCZKI I DOTACJI
Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach
komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia
emisji zanieczyszczeń do atmosfery
Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację
inwestycji polegających na kompleksowej, wraz z wymianą źródła ciepła, modernizacji budynków
służącej racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Okres wdrażania programu 2012-2013. Pomoc udzielana jest w formie pożyczki i dotacji, przyczym
otrzymanie dotacji jest uwarunkowane zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi do
95% kosztów całkowitych zadania, przyczym dotacja nie może przekroczyć 50% kwoty możliwego
dofinansowania. Dofinansowanie jest udzielane na prowadzone według standardów efektywności
energetycznej i ekonomicznej działania wskazane w audycie energetycznym budynku jako
optymalny wariant przedsięwzięcia. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę systemów grzewczych
wraz z wymianą lub modernizacją energochłonnych i nieekologicznych źródeł ciepła, również
w skojarzeniu z technologiami odnawialnych źródeł energii, docieplenie obiektu oraz wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej.
W ramach ww. programu Fundusz zawarł w 2012 roku 37 umów o dofinansowanie w formie
pożyczki i dotacji.
Największe wsparcie finansowe przyznano, w proporcjach 50% dotacja i 50% pożyczka:
 Miastu Łódź na realizację pilotażowego programu racjonalizacji kosztów energii w budynkach
komunalnych Miasta Łodzi na łączną kwotę 4.963.688,00 zł;
 Gminie Ujazd na inwestycję polegającą na termomodernizacji budynków Zespołu Szkół
w Osiedlu Niewiadów na kwotę 1.328.670,00 zł;
 Województwu Łódzkiemu realizującemu zadanie na łączną kwotę 1.022.228,00 zł polegające
na termomodernizacji budynku D przy ul. 3-go Maja w Sieradzu.
Fundusz podpisał również 9 umów z Miastem Łódź w ramach realizacji projektu „Mia100
Kamienic” na łączną kwotę pomocy 2.836.176,00 zł. Realizacja prac pozwoli na termomodernizację
budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Łodzi przy ulicach: Traugutta 8, Traugutta
10, Wólczańskiej 147A, Wólczańskiej 157, Gdańskiej 24, Legionów 19, Legionów 31, Piotrkowskiej
171/173 oraz Więckowskiego 32.
Zdjęcie nr 2
Kamienica przy ul. Gdańskiej 24, remontowana w ramach projektu „Mia100 Kamienic”.
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Tabela nr 4
„Realizacja Programu Priorytetowego Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności
publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery w 2012 r.”

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]

pożyczka

17.500.000,00

10.465.644,12

7.153.317,41

3.312.326,71

dotacja

17.500.000,00

10.465.138,11

6.906.905,68

3.558.232,43

Razem umowy

35.000.000,00

20.930.782,23

14.060.223,09

6.870.559,14

Z zawartych umów planowane jest osiągnięcie redukcji lub uniknięcie emisji CO2 w ilości 5.287 Mg.
Program Priorytetowy dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej
Celem programu jest poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz zaopatrzenie
w wodę na obszarach wiejskich. Jest on skierowany do Beneficjentów pomocy udzielonej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Pomoc udzielana
jest w formie pożyczki i dotacji, przy czym otrzymanie dotacji jest uwarunkowane zaciągnięciem
pożyczki. Łączna kwota wsparcia ze środków Funduszu nie może przekroczyć wysokości wkładu
własnego Beneficjenta pomocy udzielonej w ramach PROW na lata 2007-2013.
Okres wdrażania programu 2012-2013. Kwota dotacji ze środków Funduszu nie może przekroczyć
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, a w przypadku ich braku nie może przekroczyć 40% kwoty możliwego
dofinansowania.
W ramach ww. programu, Fundusz zawarł w 2012 roku z 42 gminami województwa łódzkiego
umowy o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji oraz 1 umowę o dofinansowanie w formie
pożyczki ze spółką gminną. Spośród jednostek samorządu terytorialnego jedne z największych
projektów realizowały Gminy: Andrespol, Przedbórz, Lubochnia, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd.
Tabela nr 5
„Realizacja Programu Priorytetowego dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej w 2012 r.”

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]

pożyczka

33.000.000,00

21 967 395,10

6 891 921,70

15 075 473,40

dotacja

27.000.000,00

19 524 717,10

6 289 243,25

13 235 473,85

Razem umowy

60.000.000,00

41 492 112,20

13 181 164,95

28 310 947,25

W ramach umowy zawartej z Gminą Osjaków zostanie wykonana przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Osjakowie. Wykonanie zadania pozwoli na zwiększenie przepustowości
oczyszczalni z 200 m3/d do 400 m3/d oraz
zapobiegać będzie występującym okresowo
przeciążeniom układu oczyszczania. Ponadto na terenie Gminy wykonane zostanie 125 szt.
przydomowych oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 147,4 m 3/d, co pozwoli na likwidację
szamb i ograniczy przesiąkanie ścieków do gruntu oraz wylewanie ich na pola i łąki.
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Z Gminą Krośniewice Fundusz zawarł umowę na przebudowę stacji uzdatniania wody w Nowem
polegającą na kompletnej modernizacji instalacji pompowani i uzdatniania, co pozwoli na
zwiększenie wydajności stacji o 380 m3/dobę i dostarczenie mieszkańcom Gminy wody
o odpowiednich parametrach jakościowych. Natomiast wybudowanie, w ramach ww. umowy,
100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 97,5 m 3/dobę przyczyni się
do likwidacji nieszczelnych zbiorników na ścieki i ograniczy ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód
podziemnych. W ramach Programu planowane jest osiągnięcie efektów wskazanych w tabeli nr 6.
Tabela nr 6
„Realizacja Programu Priorytetowego w 2012 r. – efekty ekologiczne i rzeczowe”
Lp.

Rodzaj efektu

Jednostka

1

budowa lub modernizacja oczyszczalni
ścieków

szt.

2

ilość oczyszczonych ścieków komunalnych

m3/rok

3

budowa sieci kanalizacji sanitarnej

4
5
6
7
8
9
10

Planowana
ilość na lata
2012-2013

Planowana
ilość z umów
2012
5

6

1 620 000

881 860

mb

180 000

166 495

umożliwienie wykonania przyłączy
kanalizacyjnych przez właścicieli
nieruchomości

szt.

2 800

2 578

budowa sieci wodociągowej

mb

46 000

28 569

m3/rok

90 000

301 957

szt.

450

46

szt.

10

13

2 700 000

1 700 000

2 250

2 311

dostarczenie mieszkańcom wody o
odpowiednich parametrach jakościowych
umożliwienie wykonania przyłączy
wodociągowych przez właścicieli
nieruchomości
budowa lub modernizacja stacji uzdatniania
wody
pobór wody - SUW

m3/rok

wykonanie przydomowych oczyszczalni
ścieków

szt.

W wyniku zadań realizowanych w ramach omawianego programu priorytetowego w 2012 r.
wybudowano ok. 16.200 mb kanalizacji sanitarnej, 744 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków
i ok. 4.400 mb sieci wodociągowej. Ponadto wybudowano lub zmodernizowano 5 stacji uzdatniania
wody.

3.2. W FORMIE DOTACJI NA CZĘŚCIOWE SPŁATY RAT KAPITAŁU KREDYTÓW BANKOWYCH
Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych –
dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na
wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
Celem programu jest wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez
dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne, zadań polegających na budowie przyłączy
kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalnobytowych.
Okres wdrażania Programu 2011 – 2013. Kwota dotacji w ramach programu nie może przekroczyć
40% kosztów kwalifikowanych zadania.
W ramach programu zostało złożonych 71 wniosków, z czego 70 Wnioskodawców otrzymało
dofinansowanie, a 1 osoba zrezygnowała z ubiegania się o dofinansowanie.
W 2012 roku umowę kredytową z dotacją WFOŚiGW w Łodzi w formie częściowej spłaty kapitału
kredytu bankowego w ramach przedmiotowego programu zawarło 70 osób.
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Tabela nr 7
„Realizacja Programu Priorytetowego dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób
fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na
wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w 2012 r.”

Założenia programowe
w 2012 r.
Realizacja

Ilość przyłączy
kanalizacyjnych
[szt.]

Pula środków
w 2012r. pula środków
[zł]

Ilość odprowadzonych
ścieków osiągnięty w 2012 r.
z umów podpisanych w roku
2011 i 2012 [m3/rok]

1.485

4.197.500,00

170.755,00

70

193.904,00

6.964,5

Niski poziom zainteresowania przedmiotowym programem wynika z faktu, iż duża część
potencjalnych beneficjentów dotacji z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
w ramach zadania jest zmuszona wykonać dodatkowo odcinek łączący przyłącze kanalizacyjne
z istniejącą siecią kanalizacyjną, którego koszt nie jest kwalifikowany przez Fundusz. Wysokie
koszty wykonania tego odcinka powodują, iż osoby fizyczne nie decydują się na wykonie przyłącza
kanalizacyjnego, a tym samym wystąpienie o dofinansowanie. Pomimo niskiego zainteresowania
programem Fundusz planuje jego kontynuację w 2013 r.
Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób
fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych
na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Celem programu jest wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez
dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne, zadań polegających na wykonaniu przydomowych
oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczania ścieków
socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywania budowa zbiorczej kanalizacji
sanitarnej.
Okres wdrażania Programu 2011 – 2013. Kwota dotacji w ramach programu nie może przekroczyć
40% kosztów kwalifikowanych zadania.
W ramach programu zostały złożone 103 wnioski, na podstawie których Wnioskodawcy otrzymali
dofinansowanie.
W 2012 roku umowę kredytową z dotacją WFOŚiGW w Łodzi w formie częściowej spłaty kapitału
kredytu bankowego zawarło w ramach przedmiotowego programu 98 osób. Umowy kredytowej nie
podpisało 5 Beneficjentów.
Zdjęcie nr 3
Spotkanie z przedstawicielami banków dotyczące współpracy przy udzielaniu dofinansowania
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Tabela nr 8
„Realizacja Programu Priorytetowego dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału
kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w
2012 r.”
Ilość
przydomowych
oczyszczalni
ścieków [szt.]
Założenia programowe
w 2012 r.
Realizacja

Pula środków
w 2012 r. pula
środków [zł]

Ilość oczyszczonych ścieków
osiągnięty w 2012 r. z umów
podpisanych w roku 2011
i 2012 [m3/rok]

105

494.500,00

6.438,60

98

432.980,00

6.512,64

Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób
fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych
na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii
Celem programu jest 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.
Kwota dotacji w ramach programu nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania.
W ramach programu wpłynęło 205 wniosków, z czego 202 Wnioskodawców otrzymało
dofinansowanie, 2 osoby zrezygnowały z ubiegania się o dofinansowanie, a 1 z wnioskodawców
otrzymał negatywną decyzję.
Okres wdrażania Programu 2011 – 2013. W 2012 roku umowę kredytową z dotacją WFOŚiGW
w Łodzi w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego w ramach przedmiotowego
programu zawarły 194 osoby. Umowy kredytowej nie podpisało 8 Beneficjentów.

Tabela nr 9
„Realizacja Programu Priorytetowego dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii w 2012 r.”
Ilość wykonanych
źródeł ciepła
[szt.]

Pula środków
w 2012 r. pula środków
[zł]

Redukcja CO2 w 2013 r.
z umów podpisanych w roku
2011 i 2012 [kg/rok]

Założenia
programowe w
2012 r.

210

2.446.000,00

1.581.927

Realizacja

194

2.410.884,00

1.247.370

Z umów zawartych w 2012 r. planowane są do osiągnięcia następujące efekty rzeczowe:

136 szt. pomp ciepła;

20 szt. kotłów na biomasę;

32 szt. kotłów na gaz;

2 szt. kotłów na olej;

4 szt. przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób
fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych
na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
Celem programu jest wspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu poprzez
dofinansowanie zadań związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest realizowanych
przez osoby fizyczne
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Okres wdrażania Programu 2012 -2014. Kwota dotacji w ramach programu nie może przekroczyć
99% kosztów kwalifikowanych zadania. W ramach programu wpłynęło 41 wniosków, z czego 40
Wnioskodawców otrzymało dofinansowanie, a 1 osoba zrezygnowała.
W 2012 roku umowę kredytową z dotacją WFOŚiGW w Łodzi w formie częściowej spłaty kapitału
kredytu bankowego w ramach przedmiotowego programu zawarło 39 osób. Umowy kredytowej nie
podpisał 1 Beneficjent.
Tabela nr 10
„Realizacja Programu Priorytetowego dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
w 2012 r.”
Pula środków
w 2012 r. pula środków
[zł]

Ilość wyrobów
zawierających azbest
[Mg]

Założenia programowe w 2012 r.

205.000,00

205,00

Realizacja

200.491,00

253,55

Program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych oraz
wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
przeznaczonych na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej
budynków mieszkalnych
Celem programu jest 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.
Okres wdrażania Programu 2012 -2014. Kwota dotacji w ramach programu nie może przekroczyć
40% kosztów kwalifikowanych zadania.
W ramach programu wpłynęło 14 wniosków, na podstawie których Wnioskodawcy otrzymali
dofinansowanie.
W 2012 roku umowę kredytową z dotacją WFOŚiGW w Łodzi w formie częściowej spłaty kapitału
kredytu bankowego w ramach przedmiotowego programu zawarło 12 osób fizycznych oraz
2 wspólnoty mieszkaniowe.
Tabela nr 11
„Realizacja Programu Priorytetowego dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
przeznaczonych na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków
mieszkalnych w 2012 r. ”
Ilość
termomodernizacji
budynków
jednorodzinnych
[szt.]

Ilość
termomodernizacji
budynków
wielorodzinnych
[szt.]

Założenia
programowe
w 2012 r.

25

10

Realizacja

12

2

Pula środków
w 2012r. pula
środków
[zł]

Redukcja CO2
w 2013 r. z umów
podpisanych
w roku 2012
[Mg/rok]

1.425.000,00

443,00

414.485,00

662,24

Niski poziom wykonania założeń Programu w zakresie ilości termo modernizowanych budynków
oraz wykorzystania puli środków wynika z faktu, że został wprowadzony on dopiero w połowie
2012 roku. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo to efekt ekologiczny został osiągnięty w prawie
150%.
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4. REALIZACJA ZADAŃ POZA PROGRAMAMI PRIORYTETOWYMI
4.1. OCHRONA POWIETRZA
Poza inwestycjami realizowanymi w ramach Programu Priorytetowego Fundusz w 2012 roku
dofinansował inwestycje obejmujące następujące grupy zadań:

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;

termomodernizacja obiektów, w tym wymiana źródła ciepła;

modernizacja i rozbudowa sieci cieplnej;

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

Tabela nr 12
„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Ochrona Powietrza w 2012 r.”

forma dofinansowania

pożyczka

ilość
zawartych
umów
[szt.]

kwota
wypłacona
[zł]

kwoty
planowane do
wypłaty w
kolejnych
latach [zł]

84.224.079,00

10.541.217,08

73.682.861,92

7.058.952,00

6.142.028,48

916.923,52

22.527.596,06

6.191.818,06

16.325.313,00*

4.583.175,00

669.651,00

3.913.524,00

20 930 782,23

14.060.223,09

6 870 559,14

139.324.584,29

37.604.937,71

101.709.181,58

Umowy zawarte w latach ubiegłych

19.572.570,80

15.688.811,40

Razem wypłaty w 2012 r.

57.177.508,31

117.397.992,98

pożyczka pomostowa
dotacja
przekazanie
środków PJB
pożyczka i dotacja w ramach
programu priorytetowego**
Umowy 2012

52

kwota
zawartych
umów
[zł]

4
36
3
37
132

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

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
W ramach tej grupy zadań zawarto 44 umowy na łączną kwotę 28.409.301,06 zł, w tym: 36 umów
dotacji na kwotę 22.527.596,06 zł, 4 umowy pożyczek na kwotę 583.817,00 zł, 3 umowy pożyczek
pomostowych na kwotę 1.487.888,00 zł oraz 1 umowę przekazania środków PJB na kwotę
3.810.000,00 zł. Umowy zawarto między innymi z: jednostkami samorządu terytorialnego,
spółkami prawa handlowego, stowarzyszeniami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz
z zakładem opieki zdrowotnej. Zakres rzeczowy realizowanych zadań związany z odnawialnymi
źródłami energii to: wykonanie instalacji kolektorów słonecznych,
pomp ciepła i wód
geotermalnych do celów grzewczych, jak również przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz
wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych, montaż systemu rekuperacji, a także modernizacja
źródła ciepła poprzez zastosowanie kotłów na biomasę.
Trzy największe pod względem finansowym umowy zawarto w 2012 r. z:
 Miastem Gminą Złoczew na realizację zadania polegającego na przebudowie systemu
zaopatrzenia w ciepło Miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w kwocie 7.200.000,00 zł;
 Ochotniczymi Hufcami Pracy, Komendą główną w Warszawie na wykonanie inwestycji
polegającej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do ogrzania termomodernizowanych
obiektów OHP w Dobieszkowie w kwocie 3.810.000,00 zł;
 Gminą Uniejów realizującą budowę ciepłociągu na terenie Uniejowa z wykorzystaniem jako
źródeł ciepła wód termalnych i biomasy dla celów realizacji przedsięwzięcia Termy Uniejów oraz
budowę sieci przesyłowej wody termalnej dla Uniejowa w kwocie 3.594.016,82 zł.
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Zdjęcie nr 4
Budynek „Term Uniejów”

Termomodernizacja obiektów, w tym wymiana źródła ciepła
W ramach tej grupy zadań zawarto 26 umów na łączną kwotę 9.590.886,00 zł, w tym: 24 umowy
pożyczek na kwotę 8.817.711,00 zł oraz 2 umowy o przekazanie środków PJB na kwotę
773.175,00 zł. Termomodernizację obiektów polegającą na dociepleniu ścian, stropodachów,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej wykonano m.in. w: budynkach mieszkalnych, szkołach podstawowych,
gimnazjach, budynkach kultury, budynkach kultu religijnego, strażnicach, budynkach handlowousługowych.
Fundusz zawarł m.in. umowę pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł z PKP CARGO TABOR Karsznice
Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli na modernizację kotłowni i systemu ciepłej wody użytkowej
(socjalnej). Wsparcie finansowe w formie pożyczki przyznano także Rawskiemu Towarzystwu
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji
budynków mieszkalnych w Rawie Mazowieckiej oraz na rozbudowę instalacji grzewczej, gazowej
oraz wody użytkowej w kwocie 1.142.170,00 zł oraz Spółce "Cetech" z Łodzi na zadanie
modernizacja systemu grzewczego w kwocie 1.010.000,00 zł
Modernizacja i rozbudowa sieci cieplnej
W powyższej grupie zadań zawarto 13 umów na łączną kwotę 12.566.375,00 zł, w tym 12 umów
pożyczek na kwotę 6.995.311,00 zł oraz 1 umowę pożyczki pomostowej na kwotę 5.571.064,00 zł.
Umowy zawarto z Miejskimi Sieciami Cieplnymi w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., Zakładami Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach i Opocznie, z Energetyką Cieplną Sp. z o.o. w Wieluniu,
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku oraz Przedsiębiorstwem
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie, a także ze Spółką z o.o. "Albatex" z siedzibą w Łodzi
oraz gminą Daszyna.
Największe wsparcie finansowe przyznano Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Bełchatowie na zadanie polegające na przebudowie i modernizacji osiedlowych sieci
ciepłowniczych w Bełchatowie w kwocie 5.571.064,00 zł oraz Energetyce Cieplnej Sp. z o.o.
Wieluń w kwocie 809.000,00 zł na realizację III i IV etapu inwestycji mającej na celu przebudowę
sieci cieplnej magistralnej.
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Pozostałe zadania z Ochrony Powietrza
W ramach innych zadań z zakresu Ochrony Powietrza Fundusz zawarł 12 umów pożyczek na łączną
kwotę 67.827.240,00 zł, w tym 2 umowy ze spółką akcyjną PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. na zadanie polegające na modernizacji IOS bloków 5 i 6 Elektrowni
Bełchatów na kwotę 49.000.000,00 zł oraz na budowę instalacji dawkowania kwasu organicznego
dla IOS Bloków 2-12 w Elektrowni Bełchatów na kwotę 7.920.000,00 zł. Fundusz zawarł również
umowę w kwocie 2.823.210,00 zł z PGE Dystrybucja S. A. z/s w Łodzi na realizację inwestycji
polegającej na wymianie transformatorów 110/15kV w stacjach Milionowa i Łąkowa na jednostki
o niższych stratach energii elektrycznej.
Podsumowując, umowy zawarte w 2012 r. z dziedziny Ochrona Powietrza będą skutkowały
zmniejszeniem emisji tlenków: węgla, siarki, azotu oraz pyłów o następujące wielkości:

CO-745 Mg/rok;

CO2 -83.765 Mg/rok;

NOx–1.443 Mg/rok;

pył–6.096 Mg/rok;

SO2–15.261 Mg/rok
oraz zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej o 649 MWh/rok.
4.2. OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH
Inwestycje dofinansowane przez Fundusz w dziedzinie Ochrona Zasobów Wodnych w 2012 r.
realizowane były przede wszystkim przez samorządy gminne oraz ich spółki.
Działania Funduszu w dziedzinie ochrony zasobów wodnych w 2012 r. polegały na dofinansowaniu
zadań inwestycyjnych z zakresu:

budowy, rozbudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków;

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

budowy sieci kanalizacji deszczowej, separatorów wód deszczowych;

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.
Należy nadmienić iż, wiele umów łączyło w sobie zadania z kilku zakresów wymienionych powyżej.
Tabela nr 13
„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Ochrona Zasobów Wodnych w 2012 r.”

forma dofinansowania

ilość
zawartych
umów
[szt.]

pożyczka

60

kwota umów
[zł]

kwota
wypłacona
[zł]

*kwoty
planowane do
wypłaty w
kolejnych
latach
[zł]

41 584 891,28

20 887 757,52

20 697 133,76

pożyczka pomostowa

3

4 327 382,00

1 812 996,44

2 514 385,56

dotacja

7

6 014 392,69

696 497,23

5 303 416,63*

1

738 032,48

698 032,00*

0,00

43

41 492 112,20

13 181 164,95

28 310 947,25

114

94 156 810,65

37 276 448,14

56 825 883,20

Umowy zawarte w latach ubiegłych

42 028 893,23

137 240 688,35

Razem wypłaty w 2012 r.

79 305 341,37

194 066 571,55

przekazanie
środków PJB
pożyczka i dotacja, pożyczka
w ramach Programu
Priorytetowego**
Umowy 2012

*kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy.
**umowy opisane w rozdziale „Realizacja Programów Priorytetowych”
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Wśród umów zawartych w 2012 r. podpisano 3 umowy na krajowy wkład własny Beneficjentów na
pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących
z funduszy europejskich, w tym 2 umowy pożyczek na łączną kwotę 1.265.900,00 zł
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013 oraz 1 umowę pożyczki na kwotę 12.498.000,00 zł dofinansowanej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto zawarto jedną umowę o przekazanie środków
państwowej jednostce budżetowej na kwotę 738.032,48 zł.
Budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków
W tej grupie zadań zawarto 2 umowy na łączną kwotę 13.236.032,48 zł.
Zadanie pn.: „Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno” realizowane
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie zostało wsparte ze
środków Funduszu pożyczką w wysokości 12.498.000,00 zł, która stanowi uzupełnienie krajowego
wkładu własnego zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W ramach zadania planuje się:





modernizację oczyszczalni ścieków w Opocznie;
wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości sieci
33.719 mb;
wybudowanie 23 szt. przepompowni ścieków;
rozbudowę stacji uzdatniania wody.

Zrealizowanie powyższego zadania pozwoli na zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków
o 700 m3/dobę i umożliwi odprowadzenie do rzeki Drzewiczki oczyszczonych ścieków komunalnych
w ilości ok. 1.199.876 m3/rok. Stworzona zostanie również możliwość wykonania 845 szt. przyłączy
kanalizacyjnych i odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych do oczyszczalni ścieków w ilości
ok. 73.876 m3/rok. Przebudowa stacji uzdatniania wody pozwoli na zwiększenie jej przepustowości
o 115 m3/dobę, co umożliwi dostarczenie mieszkańcom gminy wody w ilości 1.105.138 m3/rok.
Fundusz dofinansował budowę małej oczyszczalni ścieków o przepustowości 53 m3/dobę w Ośrodku
Szkoleniowym Biura Ochrony Rządu w miejscowości Raducz w Gminie Nowy Kawęczyn.
Inwestycja umożliwi oczyszczenie 9.500 m3/rok ścieków socjalno-bytowych i redukcję BZT5 o około
3,5 Mg/rok, co pozytywnie wpłynie na stan rezerwatu rzeki Rawki i Bolimowskiego Paru
Krajobrazowego.
W wyniku realizacji zadań na podstawie umów zawartych w 2012 r. łączna przepustowość
wybudowanych i zmodernizowanych oczyszczalni wyniesie 753 m3/dobę.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
W roku sprawozdawczym Fundusz zawarł 4 umowy na łączną kwotę 1.667.000,00 zł
z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ze środków Funduszu
dofinansowanie otrzymały gminy:

Strzelce – 40 sztuk o łącznej przepustowości 40,0 m3/dobę;

Bełchatów – 1 sztuka o przepustowości 1,8 m3/dobę;

Góra Św. Małgorzaty – 52 sztuki o łącznej przepustowości 34,06 m3/dobę;
oraz Caritas Archidiecezji Łódzkiej na budowę oczyszczalni ścieków
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego o przepustowości 13 m3/dobę.
Wybudowanie
94
sztuk
przydomowych
oczyszczalni
ścieków
ok. 32.434 m3/rok, co pozwoli na redukcję BZT5 o ok.11,7 Mg/rok.

umożliwi

dla

Ośrodka

oczyszczenie

19

Zdjęcie nr 5
Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Góra Świętej Małgorzaty

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, separatorów wód deszczowych
W roku 2012 Fundusz podpisał 10 umów na łączną kwotę 7.251.008,00 zł. Zawarte umowy
obejmowały budowę sieci kanalizacji deszczowej m.in. w gminach: Koluszki (2.152 mb), Andrespol
(901 mb) oraz w miastach: Tomaszów Mazowiecki (1.771 mb), Piotrków Trybunalski (1.232 mb),
Bełchatów (4.896 mb) i Sieradz (3.370 mb).
W ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 - ul. 1-go Maja w Sieradzu" realizowanego przez
Województwo Łódzkie wybudowano kanalizację deszczową, która pozwoli na odprowadzenie
w sposób zorganizowany ścieków deszczowych w ilości 37.280 m 3/rok do cieku Krasowa.
Planowana do wybudowania w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
osiedlu Ludwików – etap II w Bełchatowie”, kanalizacja deszczowa i sanitarna umożliwi
odprowadzenie w sposób zorganizowany ścieków deszczowych w ilości 41.880 m 3/rok oraz ścieków
socjalno - bytowych w ilości 20.312 m3/rok.
Poprzez realizację tych projektów ograniczone zostanie zanieczyszczenie wód opadowych
substancjami szczególnie szkodliwymi, takimi jak substancje ropopochodne oraz zmniejszone
zostanie ryzyko podtopień wodami opadowymi i roztopowymi.
Budowa, rozbudowa sieci kanalizacyjnej
W ramach tej grupy zadań Fundusz podpisał 21 umów na łączną kwotę 10.462.487,28 zł.
Dofinansowanie otrzymały następujące gminy: Andrespol, Koluszki, Tuszyn, Pabianice, Żarnów,
Stryków, Wieluń, Czerniewice i Wieruszów.
Ponadto Fundusz udzielił dofinansowania Miastu Skierniewice i spółkom miejskim z Radomska
i Opoczna.
W Gminie Andrespol, która uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007 – 2013, powstanie kanalizacja sanitarna o łącznej długości ponad 5 km co pozwoli na
podłączenie 187 posesji i umożliwi odprowadzenie ponad 14 tys. m 3/rok ścieków socjalno –
bytowych do oczyszczalni ścieków w Kraszewie. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Radomsku zrealizowało projekt polegający na budowie ok. 7.100 mb kanalizacji
sanitarnej w osiedlach Sucha Wieś i Bogwidzowy. Projekt umożliwi podłączenie 200 posesji do
nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej i odprowadzenie ścieków socjalno - bytowych w ilości
ok. 29.200 m3/rok do oczyszczalni ścieków w Radomsku. Natomiast Gmina Koluszki w ramach
zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej
w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach - IV etap” planuje wybudowanie 4.100 mb kanalizacji sanitarnej
wraz ze 188 odejściami w kierunku posesji; ok. 1.600 mb kanalizacji deszczowej i spinkę
wodociągową o długości 180 mb. Realizacja tej inwestycji pozwoli na odprowadzenie ścieków
sanitarnych w ilości ok. 33.000 m3/rok, wód opadowych w ilości ok. 32.300 m3/rok oraz zapewni
ciągłość dostaw wody mieszkańcom osiedla.
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Budowa, rozbudowa i renowacja zbiorników wodnych
W ramach tej grupy zadań Fundusz podpisał 5 umów na łączną kwotę 5.025.150,69 zł.
Dofinansowane zadania to:

„Modernizacja/remont wału przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu” – realizowane
przez Gminę Przedbórz;

„Budowa zbiornika retencyjnego Sadkowice II” – realizowane przez Gminę Sadkowice;

„Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (budowle
hydrotechniczne)”, „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” realizowane przez Województwo Łódzkie;

„Zbiornik retencyjno-widokowy "WOJSKA POLSKIEGO" na rzece Łódce przy ASP w Łodzi”
realizowane przez Miasto Łódź.
W ramach zadania realizowanego przez Województwo Łódzkie wykonana zostanie konserwacja
i utrzymanie 137 sztuk budowli piętrzących, konserwacja 7 zbiorników retencyjnych oraz
ok. 150 km wałów przeciwpowodziowych.
Wymienione inwestycje pozwolą na usprawnienie retencji wód oraz utrzymanie naturalnego
poziomu wody gruntowej w ich otoczeniu. Ponadto zbiorniki wodne stanowią dodatkowy rezerwuar
wody gaśniczej na wypadek pożarów leśnych, tworzą także ostoje dla dzikiego ptactwa i drobnej
zwierzyny.
Zdjęcie nr 6
Zbiornik retencyjny w Gminie Sadkowice

Regulacja rzek i renowacja rowów melioracyjnych
W roku 2012 Fundusz podpisał 2 umowy w ramach wytyczonej grupy zadań na łączną kwotę
989.242,00 zł. Z Miastem Łódź na realizację zadania: „Zapobieganie skutkom podtopień poprzez
remont umocnień koryta rzeki Jasień na odcinku od ul. Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewką
(od km 3+175 do km 3+345)” oraz z Powiatem Wieruszowskim na realizację zadania
„Likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych w ramach modernizacji urządzeń
wodnych na terenie powiatu wieruszowskiego”. 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
9 umów na łączną kwotę 7.347.227,00 zł
z przeznaczeniem
na realizację zadań z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji stacji
uzdatniania wody oraz ujęć wody. Dofinansowanie ze środków Funduszu otrzymały Gminy: Kutno,
Uniejów, Stryków, Godzianów, Strzelce Wielkie i Kamieńsk oraz spółki miejskie: Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. i Miejski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie.
Gmina Uniejów, która uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007 – 2013 zrealizowała zadanie pn.: „Wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej
w Kompleksie Termalno-Basenowym w Uniejowie w ramach projektu "Termy Uniejów" - Regionalny
Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej - Działanie III.5 - Infrastruktura TurystycznoRekreacyjna” co pozwoli na uzdatnianie w obiegu zamkniętym wody basenowej w ilości
ok. 3.830.000,00 m3/rok i zaoszczędzenie wody wykorzystywanej do napełniania basenów w ilości
ok. 318.000,00 m3/rok. W ramach zadania realizowanego przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. kompleksowej modernizacji zostanie poddana stacja wodociągowa
w Ozorkowie. Zadanie polega na modernizacji istniejących urządzeń i rozbudowie technologii
uzdatniania wody o układ odżelaziana i odmanganiania. Realizacja zadania pozwoli na dostarczenie
mieszkańcom wody o odpowiednich parametrach jakościowych w ilości 1.721.705,00 m 3/rok.
Budowa i modernizacja wodociągów
Na budowę i modernizację wodociągów 2012 r. Fundusz podpisał 15 umów na łączną kwotę
2.359.169,00 zł. Głównymi odbiorcami pomocy finansowej były gminy: Grabów, Lubochnia,
Ozorków, Łubnice, Rzgów, Moszczenica, Nowosolna, Ksawerów, Bełchatów, Żelechlinek, Koluszki,
Góra Św. Małgorzaty, i Ręczno oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Poddębicach. Wybudowany w Gminie Łubnice odcinek sieci wodociągowej pozwolił, oprócz
podłączenia nowych posesji, na dostęp do dwóch ujęć wody oraz stał się częścią planowanego
pierścienia wodociągowego, który swoim zasięgiem obejmie cały teren Gminy, co umożliwi ciągłość
dostaw wody dla mieszkańców Gminy. Wybudowana w Gminie Grabów sieć wodociągowa
o długości 3.200 mb pozwoli na zapewnienie ciągłości dostaw wody dla północno-wschodniej części
Gminy, do której dostarczano wodę z przestarzałej i awaryjnej stacji wodociągowej z sąsiedniej
Gminy. Wykonanie inwestycji z tego zakresu pozwoli na powstanie sieci wodociągowej o długości
ok. 20 km, co umożliwi zwiększenie ilości dostarczanej wody o wymaganych parametrach o ponad
211.838 m3/rok.
Podsumowując, umowy zawarte w 2012 r. z dziedziny Ochrona Zasobów Wodnych będą
skutkowały:

wybudowaniem 1 oczyszczalni ścieków o przepustowości 53,00 m3/dobę, dzięki którym
nastąpi redukcja ładunków podstawowych wskaźników zanieczyszczeń głównie BZT5;

zwiększeniem przepustowości 1 istniejącej oczyszczalni o 700,00 m3/dobę;

wykonaniem 94 sztuk przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, w ramach gminnych
programów porządkowania gospodarki wodno-ściekowej o łącznej przepustowości
88,86 m3/dobę;

wybudowaniem ok. 78,74 km kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ilości
1.788 sztuk;

wybudowaniem ok. 16,24 km kanalizacji deszczowej;

wybudowaniem lub zmodernizowaniem 10 stacji uzdatniania wody i ujęć wody o łącznej
wydajności 2.523,3 m3/h;

wykonaniem łącznie ok. 20,6 km sieci wodociągowej i 238 sztuk odejść bocznych;

regulacją linii brzegowej rzek na długości 0,17 km i renowacji rowów melioracyjnych
o długości 12,23 km;

poprawą bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na obszarze
ok. 1.897 ha;

zaopatrzeniem ludności w wodę o odpowiednich parametrach jakościowych w ilości
ok. 7.940.000,00 m3/rok.
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4.3.GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
Dofinansowanie zadań z dziedziny Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi obejmowało
następujące grupy zadań:

usuwanie azbestu;

gospodarowanie odpadami;

rekultywacja składowiska odpadów;

wywóz odpadów komunalnych;

inne.

Tabela nr 14
„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni
Ziemi w 2012 r.”
forma
dofinansowania

ilość
zawartych
umów [szt.]

pożyczka

kwota
wypłacona
[zł]

kwoty planowane do
wypłaty w kolejnych
latach [zł]*

13.490.839,00

1.377.615,00

12.113.224,00

1.060.184,99

552.747,42

507.414,32

7.609,00

7.609,00

0,00

14.558.632,99

1.937.971,42

12.620.638,32

Umowy zawarte w latach ubiegłych

7.472.341,24

200.000,00

Razem wypłaty

9.410.312,66

12.820.638,32

dotacja
przekazanie środków
PJB
Umowy 2012

8

kwota umów
[zł]

23
1
32

*kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy.

Usuwanie azbestu
W 2012 r. Fundusz zawarł 23 umowy dotacji z gminami z terenu województwa łódzkiego na łączną
kwotę 1.060.184,99 zł. Zawarto także 1 umowę pożyczki ze spółką INWAR S.A. z siedzibą
w Sieradzu na kwotę 7.974,00 zł oraz 1 umowę o przekazanie środków z Komendą Wojewódzką
Policji w Łodzi na kwotę 7.609,00 zł. Dofinansowane zadania polegają na unieszkodliwieniu
odpadów poprzez zeskładowanie ich na składowisku odpadów niebezpiecznych.
W ramach umów zawartych w roku sprawozdawczym ze środków Funduszu w łącznej kwocie
586.893,67 zł udało się unieszkodliwić azbest w ilości 1.469 Mg. Powyższe odpady pochodziły z
terenu Gmin: Gomunice, Zduny, Tomaszów Maz., Dalików, Nowe Ostrowy, Wodzierady, Biała
Rawska, Koluszki, Rozprza, Łubnice, Godzianów, Kutno, Wolbórz, Drużbice, Gminy Miasto Brzeziny,
Gminy Miasto Radomsko, Powiatu Rawskiego oraz terenu działań Komendy Wojewódzkiej Policji w
Łodzi. W 2013 r. unieszkodliwieniu zostanie poddany azbest z pozostałych terenów województwa w
szacowanej wielkości ok. 852 Mg.
Gospodarowanie odpadami
Na działania mające na celu racjonalne gospodarowanie odpadami w roku 2012 Fundusz zawarł 2
umowy. Finansowanie w formie pożyczek otrzymały:
 SITA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w kwocie 5.500.000,00 zł na realizację
zadania pn.: „Budowa drugiej kwatery składowiska oraz sortowni odpadów komunalnych
zmieszanych w miejscowości Lubochnia Górki koło Tomaszowa Mazowieckiego”. W ramach
zadania zostanie wybudowana w 2013 r. kwatera na składowisku odpadów o pow. w dnie
kwatery 1,4 ha i pojemności 548,7 tyś. m3, co umożliwi dalsze przyjmowanie i składowanie
odpadów z terenu ok. 12 gmin. Dzięki pracy sortowni planuje się odzysk ze strumienia
zmieszanych odpadów komunalnych: 8.500 Mg/rok frakcji biologicznej do dalszego
przetworzenia, 6.500 Mg/rok surowców wtórnych (papier, plastik, szkło, metale), 4.000 Mg/rok
frakcji mineralnej (piach, kamienie) do rekultywacji kwatery składowiska, 24.000 Mg/rok
balastu przeznaczonego do unieszkodliwienia na II kwaterze składowiska.
 Zakład Oczyszczania Miasta W.W. Dymek i J. Igielski Spółka Jawna z siedzibą w Łowiczu
w kwocie 700.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa linii do segregowania odpadów wraz
z budową wiaty i placu do celów technologicznych”. Realizacja zadania umożliwi zmniejszenie
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strumienia odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania o ok. 2.250 Mg/rok oraz
zwiększy ilość odpadów poddawanych segregacji o 1.050 Mg/rok.
Realizacja powyższego celu będzie możliwa dzięki środkom Funduszu przeznaczonym na zakup
maszyn do ręczno - mechanicznej segregacji odpadów, a także na utwardzenie placu o pow.
2.250 m2 do celów technologicznych oraz na wybudowanie wiaty na maszyny i urządzenia.
Zdjęcie nr 7
Linia do segregowania odpadów Zakładu Oczyszczania Miasta W.W.Dymek i J. Jagielski Sp.j.
w Łowiczu

Rekultywacja składowisk odpadów
W ramach tej grupy zadań, Fundusz udzielił 2 pożyczki w łącznej kwocie 469.615,00 zł Gminie
Wartkowice w kwocie 318.615,00 zł oraz Gminie Wolbórz w kwocie 151.000,00 zł.
Dzięki środkom Funduszu rekultywacji poddano składowisko odpadów w Starym Gostkowie (Gmina
Wartkowice) o powierzchni 0,49 ha oraz składowisko w miejscowości Młynary (Gmina Wolbórz)
o powierzchni 0,84 ha. Podjęte działania służą ograniczeniu szkodliwego oddziaływania składowisk
na tereny przyległe oraz wody podziemne i powierzchniowe. Wykonanie warstw uszczelniających
powierzchnię i skarpy składowiska wyeliminowało dopływ wód opadowych i roztopowych w głąb
składowiska, a tym samym uniemożliwiło wymywanie zanieczyszczeń znajdujących się w odpadach
i przenikanie ich do środowiska gruntowo-wodnego. Podjęte działania wpłynęły na ograniczenie
szkodliwego oddziaływania powstającego gazu składowiskowego.
Wywóz odpadów komunalnych
Fundusz zawarł umowę pożyczki w wysokości 3.605.250 zł z Miejskim Przedsiębiorstwem
Oczyszczania-Łódź Sp. z o.o. na zakup 7 szt. samochodów do odbioru odpadów komunalnych
w celu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz zwiększenia dostępności usług MPO.
W ramach tej grupy zadań przy współfinansowaniu Funduszu pożyczką w wysokości 208.000,00 zł
Gmina Daszyna zakupiła ciągnik z przyczepą i osprzętem tj.: ładowacz,czerpak do śmieci,chwytak
do worków oraz widły co umożliwi wywóz odpadów komunalnych, w tym zwiększenie zakresu
odbioru odpadów segregowanych. W ramach powyższej grupy zadań zawarto 2 umowy na łączną
kwotę 3.813.250,00 zł
Inne
Fundusz przyznał 1 pożyczkę PIOMA ODLEWNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie
Trybunalskim w kwocie 3.000.000,00 zł. W wyniku realizacji zadania wykonana zostanie stacja
regeneracji mas formierskich z odzyskiem piasku chromitowego celem
separacji piasku
chromitowego i bardziej efektywnej separacji piasku kwarcowego, co pozwoli zmniejszyć ich
zużywalność, a tym samym umożliwi zmniejszenie odpadów kierowanych na składowisko.
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4.4. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU
Dofinansowywane zadań przez Fundusz z dziedziny Ochrony Przyrody i Krajobrazu można podzielić
na 5 grup obejmujących:

prace leczniczo-pielęgnacyjne drzew, pomników przyrody, rewitalizacje parków;

zwiększenie terenów zieleni;

poprawę warunków bytowych zwierząt;

zachowanie bioróżnorodności;

czynną ochronę gatunków i siedlisk.
W 2012 r. Fundusz udzielił pomocy finansowej na realizację zadań z dziedziny Ochrony Przyrody
i Krajobrazu zawierając 55 umów w łącznej kwocie 4.727.063,80 zł.

Tabela nr 15
„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Ochrona Przyrody i Krajobrazu w 2012 r.”
forma
dofinansowania
dotacja

ilość
zawartych
umów [szt.]

kwota umów
[zł]

49

kwota wypłacona
[zł]

kwoty planowane
do wypłaty w
kolejnych latach*
[zł]

4 418 313,80

2 496 179,24

1 921 837,00

308 750,00

298 166,00

0,00

4 727 063,80

2 794 345,24

1 921 837,00

Umowy zawarte w latach ubiegłych

2 360 981,69

237 311,00

Razem wypłaty 2012 r.

5 155 326,93

2 159 148,00

przekazanie
środków PJB

6

Umowy 2012

55

*kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy.

Prace leczniczo-pielęgnacyjne drzew, pomników przyrody, rewitalizacja parków
W ramach tej grupy zadań zostało zawartych 28 umów dotacji na łączną kwotę 2.017.883,00 zł.
Prace pielęgnacyjne drzew i pomników przyrody zostały podjęte m.in. przez jednostki samorządu
terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, szpital, parafie. Podmioty te przeprowadziły prace
pielęgnacyjne drzew i pomników przyrody polegające m.in. na właściwym uformowaniu
i prześwietleniu koron drzew, wykonaniu cięć drzew w celu usunięcia suchych i chorych konarów
i gałęzi, oczyszczeniu z posuszu oraz wyprofilowaniu i zabezpieczeniu ubytków powierzchniowych
i wgłębnych.
Przykładem powyższych prac jest umowa zawarta z Gminą Osjaków, której przedmiotem są prace
pielęgnacyjne przy drzewostanie oraz zagospodarowanie parku na wyspie w obrębie Osjakowskiego
Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego wraz z poddaniem zabiegom pielęgnacyjnym pomników
przyrody z terenu gminy. Planowanym do osiągnięcia efektem ekologicznym w tym przypadku jest
poprawa stanu zdrowotnego drzewostanu, stworzenie korzystnych warunków rozwoju drzew i
całego ekosystemu. Nie bez znaczenia jest także poprawa estetyki i walorów krajobrazowych
gminy.
Zwiększenie terenów zieleni
W ramach tej grupy zadań zawarto 20 umów dotacji na łączną kwotę 1.861.666,80 zł.
Beneficjentami są: gminy, powiaty, szpital, spółdzielnie mieszkaniowe, zespół szkół, fundacje,
parafie i osoby fizyczne.
Dzięki środkom finansowym Funduszu możliwe było powiększenie terenów zieleni poprzez
nasadzenie 42.730 sztuk drzew, krzewów oraz roślin na obszarach gminnych i miejskich, parków
zabytkowych, parków przykościelnych, terenów przyszkolnych oraz należących do spółdzielni
mieszkaniowych bądź podmiotów opieki zdrowotnej, a także dróg powiatowych, w pobliżu których
możliwe będzie utworzenie naturalnych barier pyłowych i akustycznych. Planowanym efektem
zrealizowanych działań w tej grupie będzie zwiększenie walorów estetycznych ww. miejsc jak
również poprawienie stanu czystości powietrza atmosferycznego.
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Zdjęcie nr 8
Nasadzenia drzew i krzewów w Parafii Rz-K w Górce Pabianickiej, Gmina Pabianice

Poprawa warunków bytowych zwierząt
W ramach tej grupy zadań zawarto 3 umowy dotacji na łączną kwotę 719.764,00 zł. Beneficjentem
wszystkich powyższych umów jest Miasto Łódź, a największą inwestycją jest budowa woliery dla
sępów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Kwota
pomocy wyniosła w tym przypadku 607.664,00 zł. Pozostałe dwa zadania także dotyczyły
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego i były przeznaczone na doposażenie laboratorium lecznicy oraz
zakup samochodu do przewozu zwierząt wolnożyjących.
Zdjęcie nr 9
Budowa woliery dla sępów w Łódzkim Ogrodzie Zoologicznym
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Zachowanie bioróżnorodności (czynna ochrona gatunkowa oraz restytucja
i reintrodukcja gatunków)
W ramach tej grupy zadań podpisano 4 umowy dotacji na łączną kwotę 127.750,00 zł. Jedna
z powyższych umów zawarta została z Kołem Łowieckim nr 23 Cyranka w Piotrkowie
Trybunalskim na odbudowę populacji zająca i kuropatwy na terenie powiatów piotrkowskiego
i radomszczańskiego. Założeniem zadania, oprócz zahamowania spadku liczebności zajęcy
i kuropatw w poszczególnych obwodach łowieckich, jest rozpowszechnianie edukacji ekologicznej
wśród lokalnej społeczności, a w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach powyższej grupy
zadań zawarto także trzy umowy o przekazanie środków państwowej jednostce budżetowej –
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Przykładem takiego zadania jest ochrona
bobra europejskiego poprzez działania prewencyjne zapobiegające szkodom. Jego założeniem jest
zminimalizowanie niekorzystnego oddziaływania tych zwierząt, a tym samym zmniejszenie
prawdopodobieństwa podejmowania przez ludzi działań szkodzących populacji bobra.
4.5. BADANIA NAUKOWE I EKSPERTYZY/MONITORING ŚRODOWISKA
W ramach dziedziny Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring środowiska Fundusz
finansowo zadania zakwalifikowane do poniższych grup:









wspierał

programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;
opracowania wojewódzkie;
monitoring środowiska;
plany urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu;
inwentaryzacja wraz z oceną dendrologiczną;
nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi;
prace badawcze;
inne.

Tabela nr 16
„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring
Środowiska w 2012 r.”

forma dofinansowania

ilość
zawartych
umów [szt.]

dotacja
przekazanie środków PJB
Umowy 2012

31
4
35

kwota umów
[zł]

kwota
wypłacona [zł]

1 420 004,88

997 088,21

422 824,67

895 260,00

895 260,00

0,00

2 315 264,88

1 892 348,21

422 824,67

255 225,16

1 053 624,00

2 147 573,37

1 476 448,67

Umowy zawarte w latach ubiegłych
Razem wypłaty

kwoty
planowane do
wypłaty w
kolejnych
latach* [zł]

*kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy.

Programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
W ramach tej grupy zadań Fundusz zawarł 9 umów dotacji na łączną kwotę 104.747,00 zł.
W wyniku wsparcia finansowego opracowano programy usuwania azbestu z terenu następujących
Gmin: Rogów, Rawa Mazowiecka, Ozorków, Grabów, Masłowice, Lgota Wielska, Szczerców oraz
z terenu powiatu radomszczańskiego.
W ramach środków przyznanych przez Fundusz w roku sprawozdawczym program opracuje również
Gmina Krzyżanów, która realizację zadania planuje w roku 2013. Celem programów jest
m.in. oszacowanie ilości i rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest na terenie gmin,
a w konsekwencji oczyszczenie ich obszarów.
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Opracowania wojewódzkie
Fundusz współfinansował w 2012 r. 3 umowy w łącznej wysokości 259.468,00 zł na wykonanie
przez Województwo Łódzkie następujących zadań:
 „Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego na podstawie
wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref dokonanej przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi za rok 2011”;
 Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych
wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie z terenów województwa
łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne
tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikiem LDWN i LN";
 „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych
wzdłuż linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie, z terenu
województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie
akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikiem LDWN
i LN".
Monitoring środowiska
W ramach tej grupy zadań Fundusz zawarł 4 umowy w łacznej wysokości 896.500 zł.
W 2012 r. dofinansowanie na kwotę 879.260,00 zł otrzymał Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Łodzi na realizację następujących zadań:
 monitoring środowiska wynikający z „Wojewódzkiego programu monitoringu środowiska"
realizowany w ramach zadań Państwowego Monitoringu Środowiska w kwocie 639.900,00 zł.
Wykonanie zadania umożliwi określenie stanu środowiska w województwie łódzkim w zakresie
stanu czystości wód powierzchniowych i wód podziemnych, imisji zanieczyszczeń powietrza,
stanu środowiska na obszarach projektowanego przebiegu autostrad hałasu i promieniowania
elekromagnetycznego;
 zakup sprzętu umożliwiającego monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz
monitoring jakości powietrza atmosferycznego w kwocie 200.000,00 zł;
 wykonanie matematycznego modelowania jakości powietrza w województwie łódzkim za rok
2011 na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza w kwocie 39.360,00 zł w celu wcześniejszego
ostrzegania ludności o możliwości wystąpienia alarmowych ilości substancji w powietrzu oraz
przygotowania służb do ewentualnego wdrożenia krótkoterminowych działań naprawczych.
Dzięki dotacji Funduszu w kwocie 17.240,00 zł Województwo Łódzkie wykonało opracowanie
dotyczące rozpoznania i monitoringu motyli nocnych na terenie Parku Krajobrazowego
Międzyrzecza Warty i Widawki mające na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu
zróżnicowania gatunkowego oraz rozmieszczenia motyli na terenie Parku.
Plany urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu
W ramach tej grupy zadań
Fundusz udzielił 2 dotacji w łącznej kwocie 65.744,00 zł.
Dofinansowanie przeznaczono dla: Powiatu Pajęczańskiego kwocie 47.600,00 zł w na
opracowanie planów urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla lasów nie stanowiących
własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Nowa Brzeźnica oraz dotację w kwocie 18.144,00 zł
dla Powiatu Poddębickiego na opracowanie planów urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu
dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Uniejów. Powyższe
dokumenty stanowią podstawę do prowadzenia planowej i prawidłowej gospodarki leśnej.
Inwentaryzacja wraz z oceną dendrologiczną
W 2012 r. Fundusz podpisał 5 umów na łączną kwotę 245.687,00 zł z następującymi
Beneficjentami: Gmina Rząśnia, Miasto Kutno, Muzeum Narodowe w Warszawie – oddział –
Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Gmina Krzyżanów oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska
św. Mateusza w Łodzi. Wsparcie w łączej wysokości 208.039,00 zł przeznaczono na wykonanie
inwentaryzacji wraz z oceną dendrologiczną pomników przyrody rosnących na terenie Gminy
Rząśnia, dokumentacji niezbędnej do wykonania prac rewitalizacyjnych w zabytkowym parku
im. "Wiosny Ludów" w Kutnie oraz na dokumentację dla zabytkowego ogrodu w Arkadii.
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W ramach pozostałej kwoty zaplanowano w 2013 r. przygotowanie dokumentacji rewitalizacji
dwóch zabytkowych parków dworskich na terenie Gminy Krzyżanów oraz inwentaryzację
drzewostanu wraz z oceną dendrologiczną na cmenatrzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul.
Ogrodowej 43 w Łodzi. Powyższe dokumenty umożliwiają określenie zakresu prac niezbędnych do
wykonania w celu poprawy stanu zdrowotnego zinwentaryzowanego drzewostanu.
Nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi
W ramach 4 umów dotacji zawartych pomiędzy Funduszem, a Gminami: Osjaków, Gorzkowice,
Gomunice oraz Związkiem Międzygminnym „Bzura” z siedzibą w Łowiczu w łącznej wysokości
76.633,88 zł zostały zakupione systemy informatyczne do zarządzania gospodarką odpadami
komunalnymi. 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 odpadam komunalnymi na
ich terenach.
Prace badawcze
W tej grupie zadań Fundusz przyznał środki w ramach 5 umów w łącznej kwocie 447.425,00 zł na
przeprowadzenie
prac badawczych dotyczących różnych problemów środowiska naturalnego
mających na celu określenie przyczyn ich występowania, określenie zakresu prac naprawczych oraz
utworzenie baz danych. Wsparcie Funduszu otrzymały m.in.:
 Miasto Bełchatów na realizację zadania „Opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie
programu rewitalizacji rzeki Rakówki i jej doliny na obszarze miasta Bełchatowa”;
 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na realizację zadania pn. „Badania pilotażowe nad
modelem rybacko-rekreacyjnego zagospodarowania i użytkowania wód technologicznych
oraz sztucznych zbiorników wodnych na potrzeby rekultywacji w kierunku wodnym
wyrobisk górniczych pola Bełchatów i pola Szczerców oraz innych terenów
powyrobiskowych”;
 Uniwersytet Łódzki na realizację zadania pn. „Monitoring zbiorników retencyjnych
Jeziorsko i Sulejów pod kątem eutrofizacji i występowania toksycznych zakwitów
sinicowych”;
 Województwo Łódzkie na realizację zadania pn. „Opracowanie naukowo-badawcze
dotyczące kompleksowego rozwiązania problemu zakwaszenia gleb województwa łódzkiego
spowodowanego przekształceniami antropogenicznymi”;
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.
„Sformułowanie szczegółowych ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni rzeki Czarnej
Malenieckiej wraz z opracowaniem strategicznej oceny odziaływania na środowisko”.
Inne
W ramach pomocy finansowej Funduszu w roku 2012 wsparcie w formie dotacji w wysokości
211.560,00 zł otrzymało Miasto Łódź na aktualizację mapy akustycznej na lata 2012 - 2017
w celu bieżącego informowania mieszkańców o stanie środowiska akustycznego miasta.
Wojewódzktwo Łódzkie w ramach dotacji w kwocie 7.500,00 zł zakupiło oprogramowanie
specjalistyczne Mapinfo do przetwarzania danych kartograficznych na potrzeby Wydziału Ochrony
Środowiska. Realizacja zadania umożliwiła prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem parków
krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu. Łącznie Fundusz zawarł 2 umowy
w wysokości 219.060 zł.
4.6. EDUKACJA EKOLOGICZNA
WFOŚiGW w Łodzi dofinansował projekty z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone między
innymi przez placówki oświatowe, ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, nadleśnictwa, parki
krajobrazowe, wyższe uczelnie, Łódzki Ogród Zoologiczny i Botaniczny, przedsiębiorców oraz
państwowe jednostki budżetowe.
Fundusz wspierał
Beneficjentów, którzy podejmowali różne działania ekologiczne takie jak:
lekcyjne i pozalekcyjne zajęcia o charakterze ekologicznym, konkursy, wycieczki do miejsc cennych
przyrodniczo, szkolenia, konferencje, seminaria, pokazy mody, festiwale, festyny i pikniki.
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
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ekologicznej. Po raz kolejny został przeprowadzony konkurs na utworzenia ogródków
dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach na terenie województwa łódzkiego. W 2012 r. po raz
pierwszy został przeprowadzony nowy konkurs pn.: „Moja wymarzona ekopracownia".
Tabela nr 17
„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Edukacja Ekologiczna w 2012 r.”

forma dofinansowania

dotacja

ilość
zawartych
umów [szt.]

kwota wypłacona
[zł]

*kwoty planowane
do wypłaty w
kolejnych latach
[zł]

8 863 840,26

6 368 554,27

2 383 672,77

112 410,00

112 410,00

0,00

8 976 250,26

6 480 964,27

2 383 672,77

Umowy zawarte w latach ubiegłych

2 420 194,04

94 350,00

Razem wypłaty 2012 r.

8 901 158,31

2 478 022,77

przekazanie środków
PJB
Umowy 2012

326

kwota umów
[zł]

3
329

*kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umów.

Powszechna, szkolna oraz pozaszkolna edukacja ekologiczna.
W 2012 r. Fundusz zawarł 175 umów dotacji na kwotę 4.338.707,66 zł. Środki te zostały
przeznaczone między innymi na zakup tablic informacyjno-dydaktycznych, nagrody w konkursach
ekologicznych oraz na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zadania
realizowane były 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.
Produkcje filmowe, audycje radiowe oraz spoty internetowe.
Na produkcje filmowe oraz audycje radiowe Fundusz zawarł 3 umowy na łączną kwotę
157.800,00 zł z Telewizją TOYA Sp. z o. o., Radiem Łódź oraz Radiem Pasmo Piotrków na
produkcje programów o tematyce ekologicznej. W cyklu audycji na antenie Radia Łódź pt. „
Ekologia, na co dzień” propagowany był zdrowy styl życia, przekazywane były aktualne informacje
związane z szeroko rozumianymi problemami ekologicznymi z terenu województwa łódzkiego,
ekoporady, gry i konkursy. Audycje miały charakter interaktywny. ” Łódzka natura” to cykl 18
audycji telewizyjnych, które dzięki otrzymanej dotacji zrealizowała Telewizja Toya sp. z o.o. Cykl
audycji składał się z dwóch części tematycznych, pierwszej przyrodniczej prezentującej Parki
Krajobrazowe Województwa Łódzkiego oraz drugiej omawiającej zagadnienia z zakresu ochrony
środowiska i ekologii.
Konkursy ekologiczne na dotacje – „Moja wymarzona ekopracownia” oraz „ Utworzenie
ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach”.
Po raz pierwszy w roku 2012 został ogłoszony konkurs na utworzenie „ Mojej wymarzonej
ekopracowni”. Fundusz wpierał finansowo najlepsze projekty polegające na zaplanowaniu
i utworzeniu szkolnej pracowni wraz z programem edukacyjnym opartym na jej wykorzystaniu. Na
utworzenie pracowni zostało zawartych 60 umów na łączną kwotę 1.838.613,34 zł, która została
przeznaczona na wyposażenie pracowni tj: pomoce dydaktyczne, tablice edukacyjne i szkolne,
gabloty ekspozycyjne, sprzęt audio – video, meble szkolne, zakup roślin i inne.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się organizowany już po raz drugi konkurs na „Utworzenie
ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach”. Fundusz na ten cel zawarł 29 umów na
łączną kwotę 887.685,12 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.
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Zdjęcie nr 10
Ściezka edukacyjno-przyrodnicza „Witaj przyrodo” w Przedszkolu Miejskim nr 120 w Łodzi

Zdjęcie nr 11
Ogródek dydaktyczny w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Ozorkowie

Publikacje o tematyce edukacji ekologicznej.
Na publikacje o tematyce edukacji ekologicznej podpisano łącznie 20 umów na kwotę
564.137,00 zł. Wzbogaciły one księgozbiory: Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof.
Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi wraz z jej filiami w: Zgierzu, Pabianicach, Kutnie i Łęczycy. Na
szczególną uwagę zasługuje dofinansowana przez Fundusz pozycja unikalnej publikacji Ogrodu
Botanicznego i Uniwersytetu Łódzkiego pt.: „ Czerwona księga roślin województwa łódzkiego”,
która jest pierwszym tego typu wydawnictwem ukazującym skalę zagrożenia flory regionu
łódzkiego. Po raz kolejny Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi otrzymał dotację na
wydanie rocznego raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim.
Szkolenia, seminaria, konferencje
W roku 2012 Fundusz podpisał 2 umowy z państwowymi jednostkami budżetowymi: Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska na szkolenie zakresu ochrony środowiska pracowników
(36.000,00 zł) oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na
szkolenie pracowników z zakresu poprawy wiedzy ekologicznej przy projektowaniu, realizacji
i eksploatacji infrastruktury drogowej (40.500,00 zł).
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Ponadto w ramach tej grupy tematycznej dofinansowanie Funduszu otrzymała Politechnika
Łódzka, która przeprowadziła już po raz dwudziesty drugi seminarium uczniowsko – studenckie
pn.: „ Problemy Ochrony Środowiska” o szerokiej tematyce z zakresu problemów ochrony
środowiska jak: biopaliwa, energetyka jądrowa, odnawialne źródła energii itp.
Łącznie na szkolenia, seminaria, konferencje zostało zawartych 5 umów na kwotę 121.900,00 zł.
Inne zadania edukacyjne
W ramach innych zadań edukacyjnych Fundusz zawarł 21 umów na kwotę 679.293,00 zł
obejmujących dofinansowanie między innymi aranżacji ścieżek dydaktycznych w Nadleśnictwie
Grotniki, akcji informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, jak również akcji
upowszechniających proekologiczne postawy wśród mieszkańców województwa łódzkiego. W roku
2012 na szczególną uwagę zasługują dwie akcje: ”Szerzenie idei ochrony środowiska wśród
mieszkańców Miasta Pabianic” – wykonanie i montaż instalacji dydaktycznej obrazującej
wyższość stosowania energooszczędnych źródeł światła oraz „Dzień bez samochodu – wsiądź na
rower 21.09 – 22.09.2012 r.” realizowana przez Powiat Radomszczański.
Imprezy masowe
W roku 2012 na organizacje imprez, festiwali, plenerów plastycznych, pikników pokazów mody,
konkursów piosenki ekologicznej Fundusz zawarł 16 umów na kwotę 388.114,14 zł.
Jedną z ważniejszych imprez w 2012 roku były ” X Ogólnopolskie Dni Wody” organizowane przez
Gminę Uniejów. Podczas odbywających się w Łodzi Targów be ECO, w strefie Corner of Design
odbyły się warsztaty mające na celu edukację ekologiczną uczestników z zakresu twórczego
przetwarzania odpadów. Jak co roku realizowane były zbiórki elektrośmieci, makulatury, zużytych
opon, przeterminowanych leków, podczas których rozdawano nagrody w postaci np. sadzonek
roślin.
Podsumowując, należy stwierdzić, że dzięki pomocy finansowej Funduszu, w programach edukacji
ekologicznej bezpośrednio uczestniczyło ok 156.000 osób. Dzięki dofinansowaniu ze środków
Funduszu przeprowadzono kampanie informacyjno - edukacyjne, akcje ekologiczne i inne
przedsięwzięcia organizowane przez prawie 390 jednostek.
Zorganizowano ponad 640 warsztatów terenowych, wycieczek dla dzieci i młodzieży oraz 570
konkursów. Fundusz dofinansował udział Beneficjentów w ponad 320 konferencjach, seminariach
i szkoleniach, wspierał zakup pomocy dydaktycznych i książek, montaż tablic dydaktycznych, zakup
roślin i wykonanie nasadzeń.
Zdjęcie nr 12
Podsumowanie programu edukacyjnego „ŁOWICKI EKOLOG – przedszkolaki dbają o środowisko”
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4.7.POZOSTAŁE ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
W ramach dziedziny Pozostałe Zadania Ochrony Środowiska, Fundusz w 2012 r. wspierał finansowo
zadania, które zostały zakwalifikowane do następujących grup:




zapobieganie i likwidacja skutków działania żywiołu;
zapobieganie i likwidacja poważnych awarii;
pozostałe zadania ochrony środowiska.

W roku sprawozdawczym Fundusz zawarł w ramach tej dziedziny łącznie 39 umów w kwocie
11.154.267,00 zł.

Tabela nr 18
„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Pozostałe Zadania Ochrony Środowiska
w 2012 r.”

forma dofinansowania

pożyczka
dotacja
przekazanie środków
PJB
Umowy 2012

ilość
zawartych
umów [szt.]

kwota umowy
[zł]

kwota
wypłacona [zł]

kwoty
planowane do
wypłaty w
kolejnych
latach* [zł]

7

3 115 982,00

1 307 268,00

1 808 714,00

29

7 287 941,00

7 287 941,00

00,00

750 344,00

369 795,00

00,00

11 154 267,00

8 965 004,00

1 808 714,00

1 160 593,71

571 472,55

10 125 597,71

2 380 186,55

3
39

Umowy zawarte w latach ubiegłych
Razem wypłaty 2012 r.
*kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy.

Zapobieganie i likwidacja skutków działania żywiołu
W dniu 14 lipca 2011 roku w wyniku wystąpienia huraganu uszkodzonych zostało kilkaset
budynków na terenie Gminy Żarnów. Uszkodzeniu uległa także infrastruktura techniczna
oczyszczalni ścieków w Żarnowie oraz przepompownie ścieków. W ramach usuwania skutków
żywiołu, w 2012 r. zawarto z Gminą Żarnów umowę na dotację w wysokości 26.368,00 zł. Jej
celem było przeprowadzenie prac polegających na naprawie przepalonych uzwojeń pomp,
elementów sterujących, urządzeń elektronicznych, linii zasilających, styczników, zasilaczy,
przekaźników, rozdzielni, a także innych drobnych urządzeń.
Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii
W tej grupie zadań Fundusz zawarł 29 umów na łączną kwotę 7.895.217,00 zł. Dofinansowane
zadania miały na celu wyposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-drogowo-ekologicznego,
w tym w pojazdy ratownicze, gaśnicze i inne wyposażenie dla służb kierujących i biorących czynny
udział w akcjach ratowniczych. W wyniku finansowego wsparcia zwiększona zostanie gotowość
operacyjna jednostek w celu skutecznego zapobiegania i likwidacji poważnych awarii, pożarów,
gwałtownych opadów oraz powodzi.
W ramach 4 umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczono środki
finansowe w wysokości 2.390.395,00 zł., z których Miasto Łódź w ramach 3 umów w łącznej
wysokości 2.375.707,00 zł sfinansowało zakup specjalnego samochodu przeciwgazowo–dymowego,
samochodu z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej powyżej 40 m oraz 3 samochodów
ratowniczo – gaśniczych.
W ramach 22 umów zawartych z ochotniczymi strażami pożarnymi, WFOŚiGW w Łodzi przekazał
kwotę 4.754.478,00 zł bezpośrednio dla jednostek OSP w: Dobrzelowie, Wadlewie, Szczercowie,
Klonowcu Starym, Brzeskach, Górze Św. Małgorzaty, Zdunach, Woli Cyrusowej, Białaczowie,
Sławnie, Makowiskach, Łęcznie, Kobielach Wielkich, Krępie, Lgocie Wielkiej, Burzeninie,
Żelechlinku, Masłowicach, Rychłocicach, Wójcinie, Łubnicach oraz Czechach.
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W ramach wsparcia finansowego zakupiono 21 lekkich, średnich oraz ciężkich samochodów
ratowniczo–gaśniczych wraz z wyposażeniem oraz 1 lekkiego pojazdu ratownictwa drogowego.
Zdjęcie nr 13
Wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lgota Wielka

W ramach przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym Fundusz zawarł 3 umowy
z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na zakup kontenera
przeciwpowodziowego z motopompą, kontenera wymiennego inżynieryjno-technicznego oraz zakup
sprzętu podstawowego w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego na łączną kwotę
750.344,00 zł.
Pozostałe zadania ochrony środowiska
W ramach pozostałych zadań ochrony środowiska w 2012 r. zostało zawartych 9 umów na łączną
kwotę 3.232.682,00 zł. Województwo Łódzkie zakupiło dwa samochody dla Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi na potrzeby prowadzenia monitoringu wód
i urządzeń wodnych umożliwiających ograniczenie skutków działań żywiołów. W przypadku
wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń wodnych, możliwe będzie szybsze podjęcie działań,
które umożliwią ograniczenie strat w środowisku naturalnym, a także ochronę ludzi i mienia
znajdujących się w rejonie oddziaływania cieków i urządzeń hydrotechnicznych.
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach otrzymał pożyczkę w kwocie
142.500,00 zł na doposażenie w sprzęt, który zapewni szybszy, bardziej efektywny i
bezpieczniejszy transport osadów z terenu oczyszczalni ścieków na tereny rolnicze.
W grupie pozostałych zadań ochrony środowiska najwyższą kwotę pożyczki, 1.520.000,00 zł
otrzymały Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zawarta umowa przewiduje
dostawę samochodu ciśnieniowego ssąco - płuczącego z recyklingiem do czyszczenia kanalizacji
o dopuszczalnej masie całkowitej do 26 ton. Urządzenie wykorzystuje technologię czyszczenia
ciągów kanalizacyjnych z tzw. „odzyskiem wody” polegającą na filtrowaniu wysysanych ścieków
z jednoczesnym odzyskiem wody, którą wykorzystuje się do dalszej pracy płukania kanałów.
Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r.
Gmina Lubochnia dokonała zakupu wozu asenizacyjnego z pompą wodną dla Zakładu Usług
Komunalnych w Lubochni, a Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Poddębicach, które dokonało zakupu samochodu ciężarowego wyposażonego w skrzynię
z hydraulicznym wywrotem przeznaczonego do wywozu osadu z oczyszczali ścieków
w Poddębicach.
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Pozostałe 2 umowy zostały zawarte z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim na zakup samochodu do
ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej pracującego w systemie ssąco-płuczącym, natomiast
Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S. A. dzięki dotacji w kwocie 288.714,00 zł zrealizuje
w 2013 r. zadanie polegające na budowie stanowisk ekologicznych dla transformatorów 110/15kV
w stacji Dąbrowska w Łodzi oraz stacji Stryków.
5. UMORZENIA POŻYCZEK
W roku sprawozdawczym do Funduszu wpłynęły 123 wnioski o częściowe umorzenie pożyczek,
z których 3 nie zostały rozpatrzone (1 zostanie rozpatrzony w 2013 roku, natomiast 2 wnioski nie
uzyskały pozytywnej oceny formalnej lub merytorycznej). Ponadto rozpatrzono 6 wniosków
złożonych w 2011 r.
Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatrzyła 126 wniosków o umorzenie pożyczek, w tym:




98 wniosków dotyczących jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę
14.971.906,18 zł;
23 wnioski dotyczące jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na łączną
kwotę 5.805.600,85 zł;
5 wniosków dotyczących innych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę
1.826.053,48 zł.

W 2012 roku Fundusz zawarł 75 umów o umorzenie na łączną kwotę 17.214.599,24 zł, wskazując
w nich przeznaczenie umorzonej kwoty na realizację innego zadania proekologicznego.
Zgodnie z obowiązującymi „Zasadami” z 2012 r. 51 Beneficjentów (w tym 38 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 5.376.221,27 zł.
Tabela nr 19
„Zestawienie umorzonych pożyczek przez WFOŚiGW w Łodzi w 2012 r. w podziale na dziedziny
ochrony środowiska”

Ilość
umów
[szt.]

Dziedzina

Kwota udzielonej
pożyczki
[ zł]

Kwota umorzona
[ zł]

Procent
umorzonej
pożyczki średni
[%]

Ochrona Zasobów Wodnych

62

42.350.473,13

13.271.948,00

31,34

Ochrona Powietrza

54

26.925.003,66

7.242.143,51

26,90

Gospodarka Odpadami i Ochrona
Powierzchni Ziemi

6

5.988.433,52

1.732.128,23

28,92

Pozostałe Zadania Ochrony Środowiska

4

1.327.264,00

344.600,77

25,96

76.591.174,31

22.590.820,51*

29,50

Razem:

126

*

zgodnie z księgami rachunkowymi kwota umorzenia za 2012 rok wynosi 22.603.560,51 zł. Różnica o wartość 12.740,00 zł
wynika z podjętej przez Radę Nadzorczą Uchwały Nr 248/XII/2012 z dn.17.12.2012 r. w sprawie zmniejszenia umorzenia
pożyczki 39/OW/P/2010 udzielonej Gminie Andrespol. Na dzień 31.12.2012 r. nie został zawarty aneks do ww. uchwały.

Najwyższą kwotę umorzeń odnotowano w dziedzinie Ochrony Zasobów Wodnych, która stanowiła
58,75 % ogólnej kwoty umorzeń oraz w dziedzinie Ochrony Powietrza - 32,06 % ogólnej kwoty
umorzeń.
6. REALIZACJA
BANKOWYCH

DOTACJI

W

FORMIE

DOPŁAT

DO

OPROCENTOWANIA

KREDYTÓW

W 2012 r. o dotację WFOŚiGW w Łodzi w formie dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego
wpłynęło 7 wniosków. W ramach przedłożonych wniosków 4 Wnioskodawców otrzymało
dofinansowanie, w tym 1 Wnioskodawca zrezygnował z zawarcia umowy. Z ubiegania się o dopłatę
do oprocentowania kredytu zrezygnowało 2 Wnioskodawców.
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Spośród pozytywnie zaopiniowanych wniosków 3 Beneficjentów zawarło umowy kredytowe na
łączna kwotę dotacji wynoszącą 918.354,00 zł.
Dotację otrzymały:
 Parafia Rzymskokatolicka Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu na realizację zadania
polegającego na budowie kotłowni na biomasę o mocy 400kW;
 Ceramika Paradyż Spółka z o.o. na realizację zadania polegającego na modernizacji linii
produkcyjnej mającej na celu zmniejszenie zużycia energii;
 Fen Investments S.A. na realizację zadania polegającego na budowie elektrowni wiatrowej
o mocy 800 kW .
Planowana kwota do wypłaty w kolejnych latach z tytułu zawartych umów wynosi 11.439.455,00 zł.
Realizowane zadania przyczynią się do osiągnięcia efektu ekologicznego w podstacji redukcji emisji
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery tj.: pyły - 0,018 Mg/rok, SO2 – 5,579 Mg/rok,
NOx – 4,588 Mg/rok, CO – 0,798 Mg/rok oraz CO2 – 3.892,12 Mg/rok.
7. NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA, INNE WYDATKI
DOTACYJNE
7.1. NAGRODY
W 2012 r. Fundusz zgodnie z art. 411 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska 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 2012 ogłoszono IV 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.
Zwycięzcą konkursu i zdobywcą pierwszej nagrody został Pan Adam Łaski, który zdobył
największe uznanie Kolegium powołanego do oceny nadesłanych zgłoszeń za działanie
pn. „Zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych i tworzenie korzystnych warunków bytowania
licznych gatunków płazów, gadów, ptaków i ssaków oraz wielu roślin i owadów.” Łącznie
w konkursie na nagrody rozdysponowano 37.500,00 zł wyłaniając i nagradzając 14 laureatów.
Zdjęcie nr 14
Wręczenie nagrody laureatom konkursu „Strażnik siedlisk przyrodniczych”
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W roku 2012 po raz pierwszy ogłoszono „Konkurs 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
2011/2012, w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
Konkurs został ogłoszony 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;

gospodarka odpadami;

ochrona obiektów cennych przyrodniczo.
Łączna pula środków rozdysponowanych w ramach konkursu wyniosła 25.000,00 zł. Nagrodzono
autorów 5 najlepszych prac magisterskich.
Laureatami Konkursu zostali: Marcin Kwiatkowski, Bartosz Zimny, Bartosz Strzelecki,
Wioletta Czubak, Katarzyna Posmyk.
Zdjęcie nr 15
Wręczenie nagrody laureatom „Konkursu na najlepszą pracę magisterską”

Do najważniejszych i najszerzej promowanych konkursów zorganizowanych przez WFOŚiGW
w Łodzi należała II edycja konkursu „Ekobelfry”. Celem konkursu było nagrodzenie najbardziej
aktywnych nauczycieli oraz placówek oświatowych realizujących ponadprogramowe działania
z zakresu edukacji ekologicznej. Do konkursu wpłynęły 133 zgłoszenia.
Łączna pula środków rozdysponowanych w ramach konkursu „Ekobelfry 2012” wyniosła
95.000,00 zł. W kategorii Ekobelfer nagrodzono 20 najlepszych nauczycieli, a w kategorii Ekoszkoła
15 najlepszych placówek oświatowych.
W
1.
2.
3.

kategorii Ekoszkoła – Przedszkole laureatami zostali:
Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi,
Miejskie Przedszkole w Głownie,
Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi.

W kategorii Ekoszkoła – Szkoła Podstawowa laureatami zostali:
1. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach,
2. Szkoła Podstawowa w Niwiskach,
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3. Zespół Szkół w Leśmierzu, Szkoła Podstawowa im. S. Jachowicza.
W
1.
2.
3.

kategorii Ekoszkoła – Gimnazjum laureatami zostali:
Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu,
Publiczne Gimnazjum nr 27 w Łodzi,
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli.

W kategorii Ekoszkoła – Szkoła Ponadgimnazjalna laureatami zostali:
1. Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Poddębicach,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie,
3. III Liceum ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim.
W kategorii Ekoszkoła – 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 2 w Łodzi.
Nagrodzeni nauczyciele:
Edyta Gawlik z Zelowa, Małgorzata Kubicka z Łodzi, Grażyna Małachowska z Łodzi, Ewa Rudnicka
z Łodzi, Grażyna Lewińska ze Straszowa, Halina Gorlach ze Strzelec, Elżbieta Stępień z Sieradza,
Ewa Kalus-Juchner z Sieradza, Janina Pietrzak z Białej Rawskiej, Mirosław Malinowski z Łodzi, Ewa
Barylska z Popowa, Krystyna Nowotny z Łodzi, Izabela Nowosielska z Piotrkowa Trybunalskiego,
Elżbieta Dobińska z Żychlina, Jolanta Kucharska-Jurek z Żychlina, Ewa Krysztofik z Bełchatowa,
Kinga Jędrych z Łodzi, Marta Pałuszyńska ze Zduńskiej Woli, Małgorzata Ziomek z Łodzi, Lidia
Pasierbińska z Łodzi.
W dniu 12 grudnia 2012 roku podczas uroczystej Gali odbyło się podsumowanie konkursu „Strażnik
siedlisk przyrodniczych”, „Konkursu na najlepszą pracę magisterską”, konkursu „Ekobelfry”.
Podczas Gali laureatom wszystkich konkursów wręczono nagrody. Wydarzeniu temu towarzyszyło
duże zainteresowanie mediów. Galę swoją obecnością zaszczycili: Marszałek Województwa Witold
Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Wiceprezydent Miasta Łodzi Radosław Stępień.
Zdjęcie nr 16
Wręczenie nagrody laureatom konkursu „Ekobelfry”
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7.2. 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 Rozporządzenia 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 13.409,00 zł.
7.3 PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE
Przekazanie
opakowania

gminom/związkom

gmin

środków

z

tytułu

opłaty

produktowej

za

Na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, Fundusz przekazał 51 gminom
łączną kwotę 525.694,53 zł ze środków pochodzących z opłat produktowych za opakowania.
IV.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO ORAZ ABSPORPCJI ŚRODKÓW UNIJNYCH

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 331.847,65 tys. zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej
wyniosło 187.278,15 tys. zł. W ramach wszystkich 7 wdrażanych projektów w 2012 r. wpłynęło do
WFOŚiGW w Łodzi 30 wniosków o płatność. W 2012 r. wypłacono na rzecz beneficjentów 33.433,43
tys. zł. Kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych w 2012 r. wyniosła 37.438,57 tys. zł.
Przeprowadzono kontrole na miejscu realizacji następujących projektów:
„Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracji Miasta Ozorków”;
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – faza I”;
„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Brzeziny”;
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki”.
Nabór i ocena wniosków w ramach procedur konkursowych POIiŚ
W dniu 26.03.2012 r. został ogłoszony nabór wniosków w trybie konkursowym dla I Osi
Priorytetowej POIiŚ (z terminem składania wniosków 30.04.2012 – 18.06.2012):
 Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
W ramach tego konkursu do Funduszu wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie, z czego 6
przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia i zostało skierowanych do
oceny wg. Kryteriów merytorycznych II stopnia.
W dniu 23.04.2012 r. został ogłoszony nabór wniosków w trybie konkursowym dla II osi
Priorytetowej POIiŚ (z terminem składania wniosków 04.06.2012 – 20.08.2012):
Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych;
W ramach tego konkursu wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie, które pozytywnie przeszły etap
oceny formalnej i merytorycznej I stopnia i zostały skierowane do oceny wg. Kryteriów
merytorycznych II stopnia.
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Podpisane umowy
W dniu 23 marca 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu: „Budowa
infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno” o wartości całkowitej prawie
63,5 mln zł.
Zdjęcie nr 17
Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie

Informacja i promocja
W celu upowszechnienia informacji dotyczących POIiŚ oraz przekazania informacji przydatnych
podczas wdrażania Programu, w okresie sprawozdawczym organizowano szkolenia i spotkania dla
Beneficjentów. Uczestniczono w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska oraz
innych Instytucji Wdrażających. Opublikowano artykuł w dodatku Eurofundusze do Gazety
Wyborczej dotyczący działalności WFOŚiGW w Łodzi jako Instytucji Wdrażającej Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Kontynuowano także prowadzenie serwisu internetowego
POIiŚ. Strona internetowa była na bieżąco aktualizowana o istotne informacje dotyczące wdrażania
Programu.
Ponadto z inicjatywy Funduszu przedstawiciele 7 beneficjentów podpisali list intencyjny, który ma
przyczynić się do nawiązania ścisłej współpracy między beneficjentami POIiŚ w zakresie wymiany
informacji i doświadczeń przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych;
Realizacja Pomocy Technicznej w ramach POIiŚ
W dn. 05.04.2012 r. WFOŚiGW w Łodzi jako Beneficjent podpisał umowę o dofinansowanie
Rocznego Planu Działań 2012. Fundusz otrzymał kwotę 774,34 tys. zł z tytułu refundacji wydatków
związanych z wdrażaniem POIiŚ poniesionych w trzech pierwszych kwartałach 2012 roku.
Ponadto, przekazano do Ministerstwa Środowiska Roczny Plan Działań na rok 2013 (w tym działań
informacyjno-promocyjnych), które będą współfinansowane z Pomocy Technicznej POIiŚ kwotą
około 1,4 mln zł.
V.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

W 2012 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, dopłat do oprocentowania kredytów
bankowych oraz zadania realizowane ze środków pochodzących z częściowego umorzenia pożyczek.
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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.

Kontrole wykonywane były przez pracowników Funduszu zarówno w siedzibach Wnioskodawców
i Beneficjentów, jak i też w miejscach realizacji zadań.
W 2012 roku Fundusz przeprowadził 1.022 kontrole zadań., których celem 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 rzeczowofinansowym oraz ze stanem faktycznym i z protokołami odbioru robót lub dostaw;
stanu zabezpieczeń rzeczowych do umowy.
Tabela nr 20
„Ilość przeprowadzonych kontroli w podziale na dziedziny oraz rodzaje kontrolowanych zadań”
Kontrole w podziale na dziedziny (pożyczki, dotacje, przekazanie
środków)

ilość kontroli
[szt.]



Ochrona Powietrza

225



Ochrona Zasobów Wodnych

221



Ochrona Przyrody i Krajobrazu

91



Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi

66



Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring Środowiska

26



Edukacja Ekologiczna



Pozostałe Zadania Ochrony Środowiska

Pozostałe kontrole


Wnioski o częściowe umorzenie



Wykorzystanie środków z częściowego umorzenia

Razem wszystkie kontrole przeprowadzone w 2012 roku

121
98
ilość kontroli
[szt.]
107
67
1.022

Protokoły z przeprowadzonych kontroli zawierały uwagi i zalecenia pokontrolne stwierdzone na
następujących etapach:
złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania – w 97 przypadkach;
realizacji umowy – w 72 przypadkach;
złożenia wniosku o częściowe umorzenie pożyczki – w 22 przypadkach;
wykorzystania środków pochodzących z częściowych umorzeń pożyczek – w 13 przypadkach;
wniosku w formie dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych –
w 1 przypadku;
wykorzystania środków udzielonych w formie dokonywania częściowych spłat kapitału
kredytów bankowych – w 3 przypadkach.
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w roku 2012
przeprowadzono kontrole nw. projektów:

„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorkowa”, na który zawarto
umowę o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-006/10-00 realizowany przez Ozorkowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Kontrola trwała od 21.02.2012 r. do 05.03.2012 r.;
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„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny”, na
który zawarto umowę o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-109/09-00 realizowany przez
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach. Kontrola trwała od 22.05.2012 r. do
04.06.2012 r.;

„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów
Łódzki”, na który zawarto umowę o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-170/09-00
realizowany przez Gminę Aleksandrów Łódzki. Kontrola na miejscu trwała od 21.08.2012 r.
do 10.09.2012 r.;

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka –
faza I”, na który zawarto umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-141/09-00
realizowany przez Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Kontrola na miejscu trwała od
20.11.2012 r. do 03.12.2012 r.
Ustalenia z powyższych kontroli wykazały uchybienia. WFOŚiGW w Łodzi na podstawie niniejszych
ustaleń wydał zalecenia pokontrolne, w których zobowiązał Beneficjentów do podjęcia działań
naprawczych.
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Brzezinach oraz Gmina Aleksandrów Łódzki przedłożyli dokumenty świadczące o wdrożeniu
zaleceń pokontrolnych, natomiast dla Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wyznaczono
termin wdrożenia działań naprawczych na 2013 rok.
VI.

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA

W 2012 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.
Ważnym elementem działalności promocyjnej było wdrożenie i uruchomienie w 2012 r. nowej
strony internetowej WFOŚiGW w Łodzi, która stała się bardziej czytelna dla Beneficjentów.
Zdjęcie nr 18
Wizualizacja nowej strony internetowej Funduszu
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W roku sprawozdawczym WFOŚiGW w Łodzi przeprowadził medialną kampanię informacyjną, której
celem było przedstawienie oferty WFOŚiGW w Łodzi na terenie woj. łódzkiego. Kampania
prezentowała nowe zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Funduszu w 2013 r. oraz
obowiązujące programy priorytetowe. Kampania prowadzona była w okresie 10 grudnia – 31
grudnia 2012 r. w radiu, telewizji oraz w Internecie. W ramach kampanii wyświetlono ponad 200
tys. reklam, które dotarły do ponad 90 tys. odbiorców.
W dniach 4 i 12 grudnia 2012 r. odbyły się spotkania z przedstawicielami gmin i powiatów z terenu
województwa łódzkiego oraz z przedstawicielami przedsiębiorstw działających w województwie
łódzkim. Podczas spotkań zostały zaprezentowane zasady, na podstawie których można ubiegać się
o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w 2013 r.
Ponadto w roku sprawozdawczym Fundusz promował swoje działania podczas Jarmarku
Wojewódzkiego, Targów Budowlanych INTERBUD 2012, Targów Ekologicznego Stylu Życia beECO,
V Europejskiego Forum Gospodarczego – poprzez indywidualne stoiska promocyjne. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyło się stoisko Funduszu podczas Jarmarku Wojewódzkiego, w ramach
którego przygotowano wiele ciekawych pokazów i konkursów.
Zdjęcie nr 19
Wręczenie nagród uczestnikom konkursu „Zgnieć i Zjedź – Zjazd na byle czym” w ramach kampanii
„Zgnieć butelkę” współfinansowanej przez Fundusz.

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.
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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:








Getin Noble Bank S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Kredyt Bank S.A.
Nordea Bank Polska S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A.
PEKAO S.A.

W trakcie trwania roku założono łącznie 25 depozytów, z których Fundusz otrzymał w 2012 r.
16,3 mln zł tytułem odsetek, natomiast w 2013 r. - 4,2 mln zł. Wartość jednorazowego depozytu,
w zależności od zapotrzebowania Funduszu, wahała się w granicach 22 – 168 mln zł. Minimalne
oprocentowanie zawartego depozytu wynosiło 5,00%, a maksymalne oprocentowanie wynosiło
6,45%.
Z uwagi na bardzo wysoką stopę zwrotu lokat terminowych, Fundusz nie miał podstaw
ekonomicznych do inwestowania nadwyżki środków finansowych w inne instrumenty finansowe
takie jak np. obligacje Skarbu Państwa.
Papiery wartościowe
Na dzień 31.12.2012 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 779,23 tys. zł.
Posiadane udziały i akcje
WFOŚiGW w Łodzi posiadał udziały i akcje w innych jednostkach nabyte przed 2012 r. W roku
sprawozdawczym Fundusz nie nabywał udziałów i akcji. Na dzień 31.12.2012 r. wartość bilansowa
udziałów i akcji wynosiła 16.452,8 tys. zł i stanowiła 1,87 % aktywów Funduszu.
Tabela 21
„Stan posiadanych przez Fundusz udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego”
Nazwa spółki
Geotermia Mazowiecka S.A.

liczba posiadanych
aktywów

udział procentowy
Funduszu

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

47,24%

EKO-REGION Sp. z o.o.

1.010 szt. udziałów

20,15%

ZEC w Łowiczu Sp. z o.o.

4.122 szt. udziałów

51,02%

Spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
BRE Bank S.A.
VISTULA S.A.
MIT Mobile Internet Technology S.A.

7.100 szt. akcji

poniżej 1%

10.720 szt. akcji

poniżej 1%

4.400 szt. akcji

poniżej 1%
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VIII.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO 2012

Tabela 22
„Realizacja Rocznego Planu Finansowego WFOŚiGW w Łodzi na 2012 r.”
Lp.
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
6.
7.
7.1.
7.1.1.
II.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
4.
5.
5.1.
5.1.1.
6.
III.
1.
1.1
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.
1.4.
1.4.1.
1.5.
1.5.1.
2.
3.
3.1.

Wyszczególnienie
Stan Funduszu na początek roku, z tego:
Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne
Udziały i akcje
Środki pieniężne
Papiery wartościowe w tym:
papiery wartościowe Skarbu Państwa
papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego
Należności
w tym z tytułu udzielonych pożyczek
w tym jednostkom sektora finansów publicznych
Pozostałe aktywa
Zobowiązania (minus)
w tym z tytułu pożyczek
w tym od jednostek sektora finansów publicznych
Przychody
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i
administracyjnych kar pieniężnych
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych
Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za
korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych
Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów
jednostek samorządu terytorialnego
Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:
dotacje otrzymane na cele bieżące
dotacje otrzymane na cele inwestycyjne
Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego w tym:
dotacje otrzymane na cele bieżące
dotacje otrzymane na cele inwestycyjne
Środki otrzymane z Unii Europejskiej 1)
Przychody finansowe
w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek
w tym od jednostek sektora finansów publicznych
Pozostałe przychody
Koszty
Dotacje w tym:
dotacje na cele bieżące
w tym przekazywane jednostkom sektora finansów
publicznych
Dotacje na cele inwestycyjne
w tym przekazywane jednostkom sektora finansów
publicznych
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
w tym przekazywane jednostkom sektora finansów
publicznych
spłaty kapitału kredytów bankowych
w tym przekazywane jednostkom sektora finansów
publicznych
dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji
w tym przekazywane jednostkom sektora finansów
publicznych
Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym
za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa
Umorzenia pożyczek
w tym jednostkom sektora finansów publicznych

Plan
Finansowy
[tys. zł]

Realizacja
Planu
[tys. zł]

800 994

800 994

100,00%

297
897
871
702
0
0
859
034
696
30
662
0
0

297
897
871
702
0
0
859
034
696
30
662
0
0

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0%
0%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0%
0%

174 226

178 716

102,58%

85 700

88 627

103,42%

85 600
100

88 483
144

103,37%
144,00%

53 800

53 804

100,01%

0

0

0%

0
0
0

0
0
0

0%
0%
0%

0

0

0%

0
0
036
581
500
900
109

0
0
040
109
117
690
136

0%
0%
100,39%
104,55%
96,67%
94,62%
124,77%

131 452

103 004

78,36%

80 250
19 600

65 426
15 302

81,53%
78,07%

14 600

10 807

74,02%

56 900

46 837

82,31%

44 500

37 517

84,31%

1 800

1 571

87,28%

14
297

489
488
140
2

1
33
11
3

14
297

489
488
140
2

1
35
11
3

Wykonanie
Planu
[%]

230

214

93,04%

1 950

1 716

88,00%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

3 464

3 051

88,08%

25 000
16 600

22 604
14 299

90,42%
88,14%
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4.
5.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.
7.
7.1.
7.1.1.
8.
IV.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.1.1.
V.

Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i
gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków
pracowników administracji rządowej i samorządowej
Inne wydatki na ochronę środowiska
Koszty działalności organów i biura w tym:
w tym finansowanie z UE
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:
w tym finansowanie z UE
wynagrodzenia
w tym finansowanie z UE
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
w tym finansowanie z UE
składki na Fundusz Pracy
w tym finansowanie z UE
zakup towarów i usług
w tym finansowanie z UE
Koszty finansowe
w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych
zobowiązań
w tym od jednostek sektora finansów publicznych
Pozostałe koszty operacyjne
Stan Funduszu na koniec roku w tym:
rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne
udziały i akcje
środki pieniężne
papiery wartościowe w tym:
papiery wartościowe Skarbu Państwa
papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego
Należności
w tym z tytułu udzielonych pożyczek
w tym jednostkom sektora finansów publicznych
Pozostałe aktywa w tym:
pozostałe należności
Zobowiązania (minus)
w tym z tytułu pożyczek
w tym od jednostek sektora finansów publicznych
Środki na wydatki majątkowe własne

2)

200

158

79,00%

100
14 170
10 063
8 643
1 220
200
3 201
7 433

13
11 585
692
9 156
589
7 866
497
1 141
80
144
11
2 047
101
12

13,00%
81,76%
90,99%
91,01%
93,52%
72,00%
63,95%
0,16%

0

0

0%

0
835

0
155

0%
18,56%

843 768

876 706

103,90%

2 016
14 586
300 804
702
0
0
528 959
527 134
144 296
30
0
3 329
0
0

1 969
15 907
348 945
779
0
0
511 697
509 967
140 523
27
0
2 618
0
0

97,67%
109,06%
116,00%
110,97%
0%
0%
96,74%
96,74%
97,39%
90,00%
0%
78,64%
0%
0%

1 922

1 884

98,02%

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.

W 2012 roku odnotowano wzrost wartości przychodów Funduszu w stosunku do roku poprzedniego,
na który składały się: wyższe wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i administracyjnych kar pieniężnych.
W 2012 r. odnotowano znaczący wzrost kosztów, spowodowany mi.in zwiększeniem zakresu
bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu w postaci dotacji, w tym również w formie spłat rat
kapitałowych kredytów udzielanych przez banki oraz umorzeń.
Struktura źródeł przychodów Funduszu na przestrzeni 3 ostatnich lat nie ulegała zmianie.
W 2012 r. najwyższy udział stanowiły opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjne kary
pieniężne – wynosił on 50,7%, nadwyżki dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie
ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych stanowiły 31,3 % wartości przychodów ogółem,
udział przychodów finansowych oraz pozostałych przychodów wynosił 17,2 %, natomiast środki
otrzymane z Unii Europejskiej stanowiły zaledwie 0,8 % wartości dochodów Funduszu.
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Tabela 23
„Planowane do wypłaty przez WFOŚiGW w Łodzi kwoty z tytułu zawartych umów z lat 2004-2012”

forma dofinansowania
dotacje

Planowane wypłaty
[tys. zł]
47 390,25

pożyczki
przekazanie środków

281 475,23
3 913,52

dopłaty do oprocentowania

11 439,46

spłaty rat kapitału

2 469, 13

RAZEM

IX.
1.
2.
3.
4.

346 687,59

ZAŁĄCZNIKI
Wykaz najważniejszych uchwał podjetych przez Radę Nadzorczą w 2012 r.
realizacja PFW;
efekty ekologiczne i rzeczowe;
wykaz zawartych umów, umorzeń.
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