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WSTĘP
Szanowni Państwo,
Przekazuję na Państwa ręce Sprawozdanie z Działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2019. Był to dla naszej instytucji rok niezwykle ważny, podczas
którego realizowaliśmy wiele istotnych przedsięwzięć. W minionym roku, ze środków Funduszu
wydatkowano ponad 178,6 mln złotych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej oraz umorzono pożyczki w wysokości 12,9 mln złotych.
WFOŚiGW w Łodzi to instytucja nowoczesna i nawiązująca do najwyższych standardów zarządzania.
W Funduszu funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO
9001:2015-10, 14001:2015-09, Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz Systemu
Ekozarządzania i Auditu EMAS.
W 2019 r. WFOŚiGW w Łodzi kontynuował realizację serii programów priorytetowych, skierowanych
zarówno do sektora publicznego, jak i dedykowanych osobom fizycznym. Wśród nich warto wspomnieć
o programach związanych m.in. z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, wykonaniem
przydomowych oczyszczalni ścieków, doposażaniem ochotniczych straży pożarnych w celu podniesienia
gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych, zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
z podłączeniami budynków do zbiorczego systemu kanalizacji, racjonalizacji zużycia energii
w budynkach użyteczności publicznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rewaloryzacji
zabytkowych parków województwa łódzkiego oraz tworzenia w przestrzeni publicznej terenów zieleni
wraz z bazami edukacyjnymi.
Niewątpliwie największym w 2019 r. wyzwaniem była obsługa Programu Priorytetowego „Czyste
Powietrze”, skierowanego do osób fizycznych. Program ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem
Beneficjentów. Będzie on kontynuowany i realizowany przez nasz Fundusz także w kolejnych latach.
W ramach tego programu do WFOŚiGW w Łodzi w roku 2019 wpłynęło ponad 6.100 wniosków
podpisano 3.358 umów na łączną kwotę ponad 64,8 mln zł.
Kolejnym Programem, który obsługiwał w 2019 r Fundusz był „Ogólnopolski program regeneracji
środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Jego celem było i jest wsparcie działań regeneracyjnych
gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Wnioski o dofinansowanie
Beneficjenci składali poprzez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.
W minionym roku w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi kontynuowana była edukacja ekologiczna poprzez
prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego. W roku
sprawozdawczym w zajęciach tych wzięło udział 1.568 osób, w tym 1.494 dzieci. Dzieci i młodzież
miały możliwość w praktyce zobaczyć jak funkcjonuje budownictwo energooszczędne oraz wziąć udział
w zajęciach dostosowanych do odpowiednich poziomów nauczania. Były dzieci i młodzież ze wszystkich
typów szkół i placówek przedszkolnych województwa.
W drugiej połowie 2019 r. WFOŚiGW w Łodzi przeprowadził cykl spotkań informacyjno-promocyjnych
na terenie całego woj. łódzkiego, których celem było przedstawienie oferty Funduszu potencjalnym
Beneficjentom. Ogółem w ww. spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele 174 samorządów z terenu woj.
łódzkiego. Ponadto w siedzibie Funduszu zorganizowano spotkania informacyjne skierowane do
przedsiębiorstw i zakładów energetyki cieplnej oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Bardzo liczę na Państwa współpracę i wszelkie głosy wspomagające nas w pracy na rzecz ochrony
i poprawy stanu środowiska na terenie naszego województwa.
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi
Wojciech Miedzianowski
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I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH
1. RADA NADZORCZA
Z dniem 02.01.2019 r. Minister Środowiska Decyzją nr 2 zmieniającą decyzję w sprawie powołania
członków Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi powołał do Rady Nadzorczej Pana Dariusza Pieniaka
– wyznaczonego przez Wojewodę Łódzkiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji
pozarządowych. W związku z powyższym od dnia 02.01.2019 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi
obradowała w następującym składzie:
1. Grzegorz Mroczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Tomasz Piotrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Dominik Gabrysiak – wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
4. Dariusz Pieniak – wyznaczony przez wojewodę łódzkiego spośród przedstawicieli nauki lub
organizacji pozarządowych,
5. Ryszard Marcinkowski – wyznaczony przez wojewodę łódzkiego.
Z dniem 04.02.2019 r. Minister Środowiska Decyzją nr 9 zmieniającą decyzję w sprawie powołania
członków Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi powołał do Rady Nadzorczej na stanowisko
Wiceprzewodniczącego Rady Pana Pawła Sałka.
W związku z powyższym od dnia 04.02.2019 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi obradowała
w następującym składzie:
1. Grzegorz Mroczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Paweł Sałek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Dominik Gabrysiak – wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
4. Dariusz Pieniak – wyznaczony przez wojewodę łódzkiego spośród przedstawicieli nauki lub
organizacji pozarządowych,
5. Ryszard Marcinkowski – wyznaczony przez wojewodę łódzkiego.
W roku 2019 Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń podejmując łącznie 120 uchwały. Wśród
najważniejszych decyzji można wyróżnić następujące uchwały:
 Nr 8/II/2019 z 28.02.2019 r. uchwalenie "Programu Priorytetowego pod tytułem: ”Dotacje dla
osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa
łódzkiego w latach 2019-2020”,
 Nr 9/II/2019 z 28.02.2019 r. uchwalenie "Programu Priorytetowego pod tytułem: „Dotacje na
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w latach 2019-2020”
 Nr 10/II/2019 z 28.02.2019 r. uchwalenie Programu Priorytetowego pod tytułem: „Utworzenie
w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi”,
 Nr 11/II2019 z 28.02.2019 r – uchwalenie Programu Priorytetowego pod tytułem:
„Rewaloryzacja zabytkowych parków województwa łódzkiego”,





Nr 12/II/2019 z 28.02.2019 r – uchwalenie Programu Priorytetowego pod tytułem:
„Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach
komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery – IV edycja”,
Nr 13/II/2019 z 28.02.2019 r. – uchwalenie Programu Priorytetowego pod tytułem: „Wykonanie
podłączeń kanalizacyjnych,
Nr 16/II/2019 z 28.02.2019 r. – zatwierdzenie uchwały na wyrażenie zgody na zakup
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Dubois 114/116, nabyta na cele związane z rozwojem
WFOŚiGW w Łodzi,
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Nr 22/IV/2019 z 15.04.2019 r. – przyjęcie ogłoszonego przez NFOŚiGW Programu
Priorytetowego "Poprawa jakości powietrza Część 1) Zmniejszenie zużycia energii
w budownictwie",



Nr 24/IV/2019 z 29.04.2019 r. – zatwierdzenie
WFOŚiGW w Łodzi za rok 2018,



Nr 25/IV/2019 z 29.04.2019 r. – zatwierdzenie Sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Łodzi
za rok 2018,
Nr 26/IV/2019 z 29.04.2019 r – zatwierdzenie podziału zysku za rok 2018,
Nr 43/V/2019 z 24.05.2019 r. uchwalenie "Programu Priorytetowego pod tytułem:
„Doposażenie ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji
zagrożeń dla środowiska I edycja,














Sprawozdania Zarządu z działalności

Nr 46/VI/2019 z 27.06.2019 r. – zatwierdzenie Listy Przedsięwzięć Priorytetowych WFOŚiGW
w Łodzi na 2020 rok,
Nr 54/VI/2019 z 27.06.2019 r. – przyjęcie zatwierdzonego przez NFOŚiGW Programu
Priorytetowego pod tytułem: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez
ich wapnowanie”,
Nr 55/VI/2019 z 27.06.2019 r. – przyjęcie zatwierdzonego przez NFOŚiGW Programu
Priorytetowego pod tytułem: „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza
granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”,
Nr 88/X/2019 z 24.10.2019 r. – uchwalenie "Programu Priorytetowego pod tytułem: „Eko
Latarnia – Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego”,
Nr 89/X/2019 z 24.10.2019 r. – uchwalenie "Programu Priorytetowego pod tytułem:
„Deszczówka- Gromadzenie wód opadowych”,
Nr 94/XI/2019 z 28.11.2019 r. – uchwalenie „Planu działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2020
rok”,
Nr 98/XI/2019 z 28.11.2019 r. – uchwalenie "Programu Priorytetowego pod tytułem: „Eko
Remiza ” Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w celu zmniejszenia
emisji zanieczyszczeń do atmosfery”,



Nr 99/XI/2019 z 28.11.2019 r. – uchwalenie "Programu Priorytetowego pod tytułem: „Wsparcie
gospodarki ściekowej”,
 Nr 110/XII/2019 z 23.12.2019 r. – uchwalenie "Zasad udzielania pomocy finansowej ze
środków WFOŚiGW w Łodzi",
 Nr 112/XII/2019 z 23.12.2019 r. – uchwalenie "Programu Priorytetowego pod tytułem „Dotacje
na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w latach 20202021”,
 Nr 113/XII/2019 z 23.12.2019 r. – uchwalenie "Programu Priorytetowego pod tytułem ”Dotacje
dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
województwa łódzkiego w latach 2020-2021”.
W 2019 r. Rada Nadzorcza podjęła na wniosek Zarządu łącznie 42 uchwały dotyczące udzielenia
dofinansowania, zatwierdzając wnioski Zarządu o przyznanie środków w łącznej wysokości
81.947.102,00 zł, z czego 69.344.012,00 zł w formie pożyczek oraz 12.603.090,00 zł w formie dotacji,
ponadto dotacji ze środków ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.933.285,00 zł.
Rada Nadzorcza rozpatrzyła w ciągu roku sprawozdawczego 14 wniosków o umorzenie pożyczek.
Łączna kwota dokonanych umorzeń w 2019 r. wyniosła 6.622.364,09 zł.
Członkowie Rady Nadzorczej na posiedzeniach otrzymywali miesięczne zestawienia złożonych
wniosków o dofinansowanie, wniosków rozpatrzonych negatywnie przez Zarząd, zawartych umowach
pożyczek i dotacji oraz przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym, środków
wypłaconych w ramach podpisanych umów oraz przeprowadzonych kontroli dofinansowanych zadań.
___________________________________________________________________________________ str. 5

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WFOŚiGW W ŁODZI ZA 2019 ROK

2. ZARZĄD
W 2019 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
działał w składzie:
1. Prezes Zarządu – Wojciech Miedzianowski,
2. Zastępca Prezesa – Anna Górczyńska.
Zarząd odbył 83 posiedzenia i podjął łącznie 5.905 uchwał, w tym w sprawie przyznania dofinansowania
w formie:
pożyczki na łączną kwotę 27.850.017,98 zł, w tym pożyczki na zadania realizowane na
podstawie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 dotacji na łączną kwotę 110.946.734,88 zł, w tym dotacje na zadania realizowane na podstawie
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym na łączną kwotę 3.818.007,00 zł,
 umorzenia kwot przyznanych pożyczek na łączną kwotę 6.267.419,05 zł.
W 2019 r. praca Zarządu koncentrowała się głównie na:
 podejmowaniu decyzji o udzielaniu dofinansowania w formie pożyczek, dotacji oraz w formie
przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym,
 podejmowaniu decyzji o częściowym umorzeniu pożyczek,
 akceptacji zmian warunków zawartych umów,
 bieżącej analizie przychodów i wydatków WFOŚiGW w Łodzi,
 gospodarowaniu środkami Funduszu,
 opiniowaniu wniosków przedkładanych Radzie Nadzorczej do decyzji o częściowym umorzeniu
pożyczek,
 realizowaniu uchwał Rady Nadzorczej.
 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 2018,
 opracowaniu i przedkładaniu Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów Programów
Priorytetowych lub kolejnych edycji Programów.
W 2019 roku Zarząd przystąpił do wspólnej realizacji innych Programów Priorytetowych Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 „Budownictwo energooszczędne. Część 1 - zmniejszenie zużycia energii w budownictwie",
 "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie",
 "Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych".
Zarząd przyjął Regulaminy niżej wymienionych Konkursów, realizowanych przez Fundusz w roku
2019:
 "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020",
 "Nasze ekologiczne pracownie",
 "Ekologiczny Magister i Doktor".


3. BIURO FUNDUSZU
Struktura organizacyjna i zatrudnienie
Fundusz prowadzi działalność w siedzibie zlokalizowanej w Łodzi przy ulicy S. Dubois 118. Biuro
Funduszu jest powołane do obsługi techniczno-organizacyjnej organów Funduszu realizujących zadania
wynikające z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.
Na dzień 31.12.2019 r. w skład Biura WFOŚiGW w Łodzi wchodziły następujące zespoły:
Organizacyjny, Administracyjny, Finansowo-Księgowy, ds. Promocji, ds. Systemu Zarządzania,
ds. Projektów Inwestycyjnych, ds. Projektów Nieinwestycyjnych, ds. Obsługi Klienta Indywidualnego,
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Realizacji Umów, ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych, ds. Kontroli
Zewnętrznej, Wieloosobowe Stanowisko ds. Planowania i Monitoringu, Wieloosobowe Stanowisko ds.
Analiz, Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej, Stanowisko ds. BHP, Stanowisko ds. Nadzoru
Właścicielskiego nad Spółkami, Samodzielne Stanowisko ds. Windykacji oraz Inspektor Ochrony
Danych. Zatrudnienie w WFOŚiGW w Łodzi na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 107,975 etatów, w tym
2 członków Zarządu.
Zarządzenia Prezesa
W roku sprawozdawczym Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi wydał 39 Zarządzeń regulujących pracę
Biura, którymi m.in. wprowadził Politykę Ochrony Danych Osobowych powołał Zespół ds. utrzymania
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz ustalał składy Komisji rekrutacyjnych.
Kontrole zewnętrzne
W terminie od 28.08.2019 do 12.09.2019 Inspektor Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
przeprowadził kontrolę między innymi w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na
ubezpieczenia społeczne oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Delegatura NIK w Łodzi od dnia 02.12.2019 r. do dnia 07.02.2020 r. kontrolowała finansowanie zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami z uwzględnianiem zagadnień związanych ze
składowaniem odpadów.
Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015-10, 14001:201509, Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz Systemu Ekozarządzania i Auditu
EMAS
W dniach 18–20 września 2019 r. jednostka certyfikująca Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
przeprowadziła I audyt nadzoru Zintegrowanego System Zarządzania na zgodność z wymaganiami
norm: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09 i Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom
Korupcyjnym oraz w zakresie weryfikacji i walidacji Deklaracji Środowiskowej EMAS za rok 2018.
Na podstawie dokumentacji audytu i rekomendacji audytora wiodącego Zarząd PCBC S.A. podjął
decyzje o utrzymaniu certyfikatu. W październiku 2019 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
podjął decyzję utrzymującą WFOŚiGW w Łodzi w rejestrze organizacji zarejestrowanych w krajowym
systemie ekozarządzania i audytu EMAS.
Celem potwierdzenia poprawnego funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania, w roku 2019
przeprowadzono łącznie 20 auditów wewnętrznych, obejmujących swym zakresem wszystkie
zidentyfikowane procesy. W 2019 r. zatwierdzono nowe edycje 7 procedur systemowych.
Dostosowanie Biura do obsługi osób fizycznych
Największym wyzwaniem w działalności Biura było dostosowanie jego funkcjonalności do obsługi
bardzo dużej ilości osób fizycznych. W 2019 r. dokonano reorganizacji pomieszczeń, przygotowano
dodatkowe miejsca do obsługi beneficjentów na korytarzach, przystosowano pomieszczenia sanitarne
do obsługi matek z dziećmi, zwiększono ilość osób zatrudnionych w Zespole ds. Obsługi Klienta
Indywidualnego. Dodatkowo umożliwiono składanie wniosków za pośrednictwem Internetu
i zainwestowano w rozbudowę systemu IASF_PROLAN. Ogromne zainteresowanie Programem
Priorytetowym „Czyste Powietrze” spowodowało konieczność przyjęcia w Biurze nawet kilkuset osób
dziennie. Dla Beneficjentów Programu uruchomiono ponadto Infolinię telefoniczną oraz dodatkowy
punkt informacyjny, w którym pracownicy udzielali informacji dotyczących Programu oraz pomagali
wypełniać wnioski. Dodatkowo zawarto porozumienia o współpracy z wieloma samorządami
województwa łódzkiego, w ramach którego, w jednostkach samorządu powstały punkty informacyjne
dla Beneficjentów. Otwarto także 3 zewnętrzne punkty konsultacyjne Funduszu, w których można było
uzyskać informacje o Programie i pomoc przy wypełnieniu wniosku.
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II REALIZACJA POMOCY FINANSOWEJ
1. FORMY I PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA DOFINANSOWANIA
W 2019 r. Fundusz udzielał dofinansowania w formie:
 pożyczki,
 dotacji,
 przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym.
Dofinansowanie było udzielane na podstawie umów cywilnoprawnych, w oparciu o Zasady udzielania
pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi oraz programy priorytetowe i regulaminy
konkursów. Dofinansowanie zadań udzielane było także ze środków finansowych udostępnionych
Funduszowi przez Narodowych Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto,
udzielając pomocy finansowej, Fundusz działał w oparciu o następujące dokumenty:
 Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi,
 Listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi na 2019 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 2019 r. do Funduszu wpłynęło łącznie 8.294 wnioski o udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki,
dotacji i przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym, w tym 6.116 wniosków dotyczyło
programu „Czyste powietrze”. Ponadto państwowe jednostki budżetowe w 2019 r. do Funduszu złożyły
13 wniosków na potrzeby ustalenia rezerwy celowej na 2020 r.
Ze złożonych wniosków w 2018 r., pozostało do rozpatrzenia w 2019 r. 1.286 wniosków, w tym 1.211
wniosków złożonych w ramach programu „Czyste powietrze”.
Łącznie do rozpatrzenia w 2019 r. było 9.580 wniosków. W 2019 r. zawarto łącznie 4.484 umowy,
w tym w ramach udostepnienia środków z NFOŚiGW. Do podpisania w 2020 r. na podstawie podjętych
decyzji w roku sprawozdawczym pozostawało 465 umów.
Na 2020 r. przeszło 3.616 wniosków, w tym m.in. 2.822 wniosków złożonych w ramach programu
„Czyste powietrze” , 700 wniosków złożonych w ramach programu „Wapnowanie gleb”.
W 2019 r. zawarto 1.550 umów o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi (w tym 325 umów
na podstawie wniosków złożonych w 2018 r.) na łączną kwotę 155.315.457,24 zł, w tym:
 244 pożyczki (95.605.389,32 zł);
 1.291 dotacji (56.489.538,92 zł);
 15 umów przekazania środków (3.220.529,00zł).
Ponadto zawarto umowy finansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi na udostępnienie środków
w ramach współpracy z NFOŚiGW -– 502 szt. na łączna kwotę 16.271.029,35 zł, w tym na realizację
programu:
 Czyste Powietrze – 456 umów na łączną kwotę 8.106.639,43 zł (pożyczki i dotacje),
 Regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – 17 umów na kwotę 104.389,92 zł,
 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – 29 umów na kwotę 8.060.000,00 zł.

___________________________________________________________________________________ str. 8

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WFOŚiGW W ŁODZI ZA 2019 ROK

Ponadto zostały zawarte umowy finansowane ze środków NFOŚiGW na udostępnienie środków
w ramach współpracy z NFOŚiGW – 2.934 szt. na łączna kwotę 68.672.155,58 zł, w tym na realizację
programu:
 Poprawa Jakości Powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie – 7 umów na
kwotę 9.843.598,00 zł,
 Czyste Powietrze – 2.903 umów na łączną kwotę 56.702.152,46 zł (dotacje),
 Regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – 13 umów na kwotę 43.405,12 zł,
 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – 11 umów na kwotę 2.083.000,00 zł.
Plan Działalności – Plan Finansowego Wsparcia
Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2019 rok został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Funduszu
w dniu 23.11.2018 r. uchwałą nr 104/XI/2018. W 2019 r. Plan był dwukrotnie zmieniony: uchwałą: Rady
Nadzorczej: nr 74/IX/2019 z dniu 25 września 2019 r., nr 93/XI/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Plan
Finansowego Wsparcia tj. zawarte umowy pożyczki i dotacje wraz z aneksami zwiększającymi do umów
z lat ubiegłych został uchwalony na łączną kwotę 250 mln zł, a następnie zmniejszony w listopadzie 2019
r. do kwoty 179.948 tys. zł.
Tabela nr 1
„Plan Finansowego Wsparcia WFOŚiGW w Łodzi na 2019 rok*”
Dotacje oraz
Plan Ogółem
Pożyczki Plan
Rodzaj beneficjenta
Przekazanie
[zł]
[zł]
Środków Plan [zł]
Sektor finansów publicznych

100 691 929,00

42 441 929,00

58 250 000,00

79 256 071,00

27 406 071,00

51 850 000,00

Razem 179 948 000,00

69 848 000,00

110 100 000,00

Poza sektorem finansów publicznych

*Plan zm. uchwałą RN nr 93/XI/2019 z dn. 28.11.2019 r.
Tabela nr 2
„Realizacja Planu Finansowego Wsparcia WFOŚiGW w Łodzi na 2019 r.”
Plan Ogółem
[tys. zł]

Rodzaj beneficjenta
Sektor finansów publicznych
Poza sektorem finansów publicznych
Razem

Wykonanie
Planu* [%]

100 691,93

88,84

79 256,07

84,39

179 948,00

86,88

*Łącznie z przekazaniem środków dla państwowych jednostek budżetowych i aneksami
zwiększającymi do umów z lat ubiegłych.
Wykonanie Planu Finansowego Wsparcia w 2019 r. w 86,88% wynikało m.in. z zawierania umów na
niższe kwoty niż wielkość przyznanego przez Radę Nadzorczą albo Zarząd dofinansowania, co było
związane ze zmianami wartości zadania po przeprowadzonych wyborach wykonawcy/dostawcy.
Dodatkowo, na niepełne wykonanie planu, miały wpływ rezygnacje beneficjentów z przyznanej pomocy
finansowej i z ubiegania się o dofinansowanie oraz nieprzyznanie dofinansowania ze środków
Funduszu. Ponadto brak możliwości przyznania pomocy finansowej ze względu na nie uzyskanie przez
beneficjentów stosownych dokumentów np. w zakresie pomocy publicznej.
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Szczegółową realizację Planu Finansowego Wsparcia WFOŚiGW w Łodzi w 2019 r. w podziale na
formę prawną beneficjenta obrazuje tabela stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.
3. REALIZACJA PROGRAMÓW PRIORYTETOWYCH W FORMIE POŻYCZKI I DOTACJI
3.1
Program priorytetowy dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej
W ramach Programu Priorytetowego PROW w latach 2012-2015 Fundusz przekazał Beneficjentom
dofinansowanie w łącznej wysokości 82.284.353,28 zł w tym 43.738.436,30 zł w formie pożyczki
i 38.545.916,98 zł w formie dotacji. W 2019 r. trwało monitorowanie stopnia osiągnięcia planowanych
efektów ekologicznych.
Z danych zawartych w poniższej tabeli wynika, iż większość z planowanych efektów rzeczowych
została osiągnięta. Natomiast efekty ekologiczne wynikające z zawartych umów planowane są do
osiągnięcia do końca 2020 r. Niektóre efekty przekroczyły wartości planowane do osiągnięcia
z zawartych umów, co wynika m.in. z faktu podłączaniu do wybudowanych w ramach Programu sieci
kanalizacyjnych i wodociągowych nowych, wcześniej nie przewidzianych do podłączenia, posesji.
Tabela nr 3
„Realizacja Programu priorytetowego PROW w latach 2012-2019 r. – efekty ekologiczne i rzeczowe”
Rodzaj efektu
Budowa lub modernizacja oczyszczalni
ścieków
Ilość oczyszczonych ścieków
komunalnych

Jednostka

szt.
m3/rok

Plan
Program

Plan z
umów
zawartych
2012-2015

Realizacja
w 2019

Łączna
realizacja
2012-2019

12

11

0

11

5.200.000

993.518

25.422

964.384

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

mb

360.000

391.502

0

392.841

Umożliwienie wykonania przyłączy
kanalizacyjnych przez właścicieli
nieruchomości

szt.

5.100

6.848

0

7.044

Budowa sieci wodociągowej

mb

150.000

161.277

0

163.653

m3/rok

590.000

552.196

2.190

549.170

szt.

860

595

0

595

szt.

30

30

0

30

4.900.000

4.099.367

0

4.244.355

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.

3.000

3.084

0

3.084

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

mb

3.000

2.382

0

2.538

m3/rok

12.000

52.637

0

52.637

Ilość odprowadzonych wód opadowych
i roztopowych
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3.2
Program Priorytetowy dotyczący wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego – II i III edycja
Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa
łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy
91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
3.2.1 Program Priorytetowy "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego – II edycja"
Formą dofinansowania była dotacja do 50% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja na
wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie mogła przekroczyć 3.000,00 zł.
Okres wdrażania programu to lata 2017-2018. Okres wydatkowania środków do 31.12.2019 r. Wskaźnik
osiągniecia celu programu:

efekt rzeczowy - wykonanie 2.500 sztuk podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej,

efekt ekologiczny - równoważna liczba mieszkańców obsługiwana przez nowowybudowane
podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej wyniesie 7.500 RLM.
W ramach II edycji programu Fundusz w 2019 r. przekazał beneficjentom dofinansowanie w łącznej
wysokości 1.223.200,96 zł. Do zbiorczego systemu kanalizacji podłączono łącznie 903 posesje.
Oznacza to osiągnięcie wskaźnika celu programu – efektu rzeczowego niższego niż zakładany
programie o 1.597 szt. Wynika to głównie z mniejszego zainteresowania beneficjentów tą edycją
Programu (budżet programu wykorzystany w 40,77%) oraz z rezygnacji właścicieli posesji z wykonania
podłączeń w trakcie realizacji zadań. Planowany do osiągnięcia, z zawartych umów, efekt ekologiczny
wyniesie 2.866 RLM
3.2.2 Program Priorytetowy "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego – III edycja"
Formą dofinansowania jest dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że Fundusz
udzielając dofinansowania uwzględnia efektywność uzyskania efektu ekologicznego, określoną wg
zasady, iż jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego, wyznaczony jako iloraz kosztów
kwalifikowanych i wielkości planowanego efektu ekologicznego określonego w RLM (Równoważna
Liczba Mieszkańców) nie może przekroczyć 2.500,00 zł /1 RLM. Okres wdrażania programu rozumiany
jako zawieranie umów przewidziano na lata 2019-2020. Okres wydatkowania środków do 31.12.2021 r.
Wskaźniki osiągnięcia celu Programu:



efekt rzeczowy – wykonanie 1.000 sztuk podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej,
efekt ekologiczny – równoważna liczba mieszkańców obsługiwana przez nowowybudowane
podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej wyniesie 3.000 RLM.

Tabela nr 4
„Realizacja Programu Priorytetowego "Podłączenia do kanalizacji – III edycja" w 2019 roku.”
Rok

2019

Pula środków
Program
[zł]

4.000.000,00

Kwota
zawartych
umów [zł]

1.824.757,00

Kwota
wypłacona
[zł]

633.916,00

Kwoty planowane do
wypłaty w kolejnych latach
[zł]

1.190.841,00

W 2019 r. w ramach ww. programu, Fundusz zawarł umowy z Gminami: Tomaszów Mazowiecki
(2 umowy), Sieradz, Słupia i Inowłódz oraz Miastem Skierniewice.
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W wyniku realizacji ww. umów do zbiorczego systemu kanalizacyjnego zostanie podłączonych 531
posesji, co pozwoli na likwidację nieszczelnych szamb i odprowadzenie ścieków komunalnych
w sposób zorganizowany na oczyszczalnię ścieków. Przyczyni się to do ograniczenia zanieczyszczania
wód gruntowych i gleby przez ścieki komunalne przesiąkające z nieszczelnych zbiorników
bezodpływowych. Planowany do osiągnięcia, z zawartych umów efekt ekologiczny to 1.907 RLM.
3.3
Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych
należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do
atmosfery – IV edycja
Cel programu: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji
polegających na kompleksowej modernizacji budynków służącej racjonalizacji zużycia energii oraz
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pomoc udzielana jest w formie pożyczki i dotacji, przy
czym otrzymanie dotacji jest uwarunkowane zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi
do 100% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 70% kwoty możliwego
dofinansowania. Dofinansowanie udzielane jest 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 nie ekologicznych źródeł ciepła, również w skojarzeniu
z technologiami odnawialnych źródeł energii, docieplenie obiektu oraz wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej jak również wymianę systemów wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego
na energooszczędne.
W ramach ww. programu wdrożonego na lata 2019-2020 Fundusz zawarł w roku sprawozdawczym
4 umowy o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji.
Wsparcie finansowe przyznano między innymi dla:
 Gminy Nieborów na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie” w wysokości 168.914,00 zł
w formie pożyczki oraz 394.132,00 zł w formie dotacji,
 Miejskiego Centrum Medycznego Widzew Łódź realizującego inwestycję polegającą na
termomodernizacji budynku MCM "Widzew" w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6 w wysokości
173.792,00 zł w formie pożyczki i 405.515,00 zł w formie dotacji.
Tabela nr 5
„Realizacja programu „Racjonalizacja zużycia energii…” w 2019 roku”
Forma dofinansowania

pożyczka

Planowana do
rozdysponowania, pula
środków na lata 20192020 [zł]

Planowana, pula
środków na 2019 r.
[zł]

Kwota umów
zawartych w 2019 r.
[zł]

9.000.000,00

4.500.000,00

456.928,00

dotacja

21.000.000,00

10.500.000,00

1.066.165,00

Razem umowy

30.000.000,00

15.000.000,00

1.523.093,00

Rodzaj efektu

Ilość wykonanych prac termomodernizacyjnych (szt.)
Redukcja lub uniknięcie CO2 do atmosfery (Mg)

Plan na lata
2019-2020

Wykonanie
w 2019 r.

50

4

7.100

265*

*efekt ekologiczny planowany do osiągnięcia w latach kolejnych z umów zawartych w 2019 r.
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3.4
Program Ograniczania Niskiej Emisji
3.4.1 Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) - I edycja
Cel programu: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji
CO2 w strefach zlokalizowanych na obszarze miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców (w których
występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych
zanieczyszczeń, i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza) poprzez realizację
inwestycji polegających na likwidacji wysoce emisyjnych lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych
kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych
i zastąpienie ich przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła lub podłączenie
do sieci ciepłowniczej.
Program adresowany był do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw
budownictwa społecznego, którym pomoc udzielana jest w formie dotacji, przy czym z dofinansowania
można skorzystać wyłącznie za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły do
Funduszu z wnioskiem o dofinansowanie. Intensywność dofinansowania wynosiła do 40 % kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia i uzależniona była od rodzaju i mocy nowego źródła ciepła.
W 2019 roku rozliczono efekty ww. programu realizowanego w latach 2017-2018. W ramach zawartych
umów zlikwidowano łącznie 3.066 szt. kotłów węglowych i zainstalowano 2.891 szt. nowych,
niskoemisyjnych kotłów (patrz tab.) przy wsparciu dotacyjnym rozliczonym na łączną kwotę
19.137.356,64 zł. tj. zrealizowane 66,7% budżetu programu.
Tabela nr 6
„Efekty ekologiczne w ramach PONE”
Plan na lata
2017-2018
(Program)

Osiągnięty
efekt
ekologiczny

Redukcja lub uniknięcie emisji PM 10 do atmosfery (Mg/rok)

65

80,06

Redukcja lub uniknięcie emisji PM 2,5 do atmosfery (Mg/rok)

60

71,32

15.000

21.464,05

70

98,95

265

319,70

40

43,66

Rodzaj efektu

Redukcja lub uniknięcie emisji CO2 do atmosfery (Mg/rok)
Redukcja lub uniknięcie emisji benzoapiren do atmosfery (kg/rok)
Redukcja lub uniknięcie emisji SO2 do atmosfery (Mg/rok)
Redukcja lub uniknięcie emisji NOx atmosfery (Mg/rok)

Rozliczenie beneficjentów z osiągniętych efektów ekologicznych w ramach programu nastąpiło
w 2019 r. Wszystkie zakładane wartości wskaźników zostały zrealizowane.
3.4.2 Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) - II edycja
Cel Programu: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności pyłów PM 2,5,
PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości
powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U 2012 r. poz. 1031), poprzez dofinansowanie zadań
polegających na likwidacji wysoce emisyjnych lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub
palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i zastąpienie
ich przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła lub podłączenie do sieci
ciepłowniczej oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych
na terenie województwa łódzkiego.
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Program adresowany był do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw
budownictwa społecznego, którym pomoc udzielana jest w formie dotacji, przy czym z dofinansowania
można skorzystać wyłącznie za pośrednictwem Jednostek Samorządu Terytorialnego, które wystąpiły
do Funduszu z wnioskiem o dofinansowanie. Intensywność dofinansowania wynosiła do 50 % kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia i uzależniona była od rodzaju i mocy nowego źródła ciepła.
W ramach ww. Programu wdrażanego w latach 2018-2019 Fundusz, na koniec roku sprawozdawczego,
rozliczył Beneficjentom umowy na łączną kwotę 18.313.581,45 zł tj. 91,57% budżetu Programu.
W efekcie realizacji Programu 2.209 starych wysokoemisyjnych kotłów zostało zastąpionych przez
2.148 nowe, ekologiczne źródła ciepła. Szczegóły dotyczące efektów rzeczowych i ekologicznych
przedstawia poniższy wykres i tabela. Program zakładał wymianę 2.500 szt. starych kotłów. Wskaźnik
zrealizowano w 88,4%.
Wykres nr 1
Program Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II
Rodzaj zainstalowanych źródeł ciepła [szt.]

924
808

302
59
GAZOWE

WĘGLOWE

BIOMASA

34

13

POMPA CIEPŁAWĘZEŁ CIEPLNY ELEKTRYCZNE

8
OLEJOWE

Tabela nr 7
„Efekty ekologiczne i rzeczowe w ramach PONE – edycja II w 2018 r.”
Plan zgodnie
Plan z
Rodzaj efektu
z Programem
zawartych
umów
Redukcja lub uniknięcie emisji PM 10 do atmosfery (Mg/rok)

50

54,30

Redukcja lub uniknięcie emisji PM 2,5 do atmosfery
(Mg/rok)

55

48,47

13.000

13.418,24

Redukcja lub uniknięcie emisji benzoapiren do atmosfery
(kg/rok)

60

72,10

Redukcja lub uniknięcie emisji SO2 do atmosfery (Mg/rok)

225

207,43

Redukcja lub uniknięcie emisji NOx atmosfery (Mg/rok)

35

24,55

Redukcja lub uniknięcie emisji CO2 do atmosfery (Mg/rok)

Końcowe rozliczenie Beneficjentów z osiągniętych efektów ekologicznych w ramach Programu nastąpi
w 2020 r.
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3.5
Dofinansowanie w formie dotacji przeznaczone dla osób fizycznych na zadania polegające na
usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego.
Cel programów: wspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie
zadań związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne
W 2019 r. realizowane były wypłaty dotacji bezpośrednio dla osób fizycznych w ramach dwóch edycji
programów priorytetowy realizujących zadania polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
z terenu województwa łódzkiego.
3.5.1 Program priorytetowy "Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
województwa łódzkiego 2018-2019”.
W ramach ogłoszonego w 2018 r. ww. Programu w roku 2019 zostało zawartych 38 umów dotacji na
łączną kwotę 141.068,00 zł, a wypłacono kwotę 140.168,00 zł. do końca roku 2019 nie została
wypłacona kwota 900 zł w związku z niedostarczeniem przez Beneficjenta niezbędnych dokumentów.
Umowy musiały zostać w zawarte w roku 2019, ponieważ w 2018 r. nastąpiło wyczerpanie środków
w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Ww. umowy nie zostały ujęte w puli do wypłaty na rok
2019.*
Tabela nr 8
„Wykonanie Programu realizowanego w latach 2018-2019”
WYSZCZEGÓLNIENIE
Pula środków do rozdysponowania w roku 2019 [zł]

0,00

Rozdysponowane środki w roku 2019 [zł]

0,00

Planowana wypłata w roku 2019 [zł]

100.000

Faktycznie wypłaty w roku 2019 [zł]

217.645*

Planowany efekt ekologiczny łącznie w latach 2018-2019

1.000 Mg

Osiągnięty efekt ekologiczny łącznie w latach 2018-2019

708,86 Mg

Efekt osiągnięty w roku 2019 – 36,86 Mg.
3.5.2 Program priorytetowy w formie dotacji przeznaczonych dla osób fizycznych na zadania
polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w latach
2019-2020
W ramach ogłoszonego w 2019 r. Programu priorytetowego "Dofinansowanie usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego 2019-2020:
 wpłynęło 248 wniosków na kwotę 520.786,00 zł,
 zawartych zostało 153 umów dotacji na łączną kwotę 270.633,00 zł,
Różnica pomiędzy kwotą wniosków, a zawartych umów wynika z rezygnacji beneficjentów ze
skorzystania dofinansowania przed wydaniem decyzji i podpisaniem umów.
Faktycznie zrealizowane wypłaty wynikają z ilości zakończonych zadań przez Beneficjentów dotacji
przed końcem 2019 r., zawarcia większości umów w ostatnim kwartale 2019 r., a także z konieczności
zawarcia 77 umów na kwotę 206.514,00 zł w roku 2020, ponieważ w 2019 r. nastąpiło wyczerpanie
środków w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.
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Tabela nr 9
„Wykonanie Programu realizowanego w latach 2019-2020”
WYSZCZEGÓLNIENIE
Pula środków do rozdysponowania w roku 2019 [zł]

600.000

Rozdysponowane środki w roku 2019 [zł]

489.640

Planowana wypłata w roku 2019 [zł]

500.000

Faktycznie wypłaty w roku 2019 [zł]

55.440

Planowany efekt ekologiczny łącznie w latach 2019-2020

1.000 Mg

Osiągnięty efekt ekologiczny w roku 2019

480 Mg

Efekt ekologiczny będzie osiągany również w roku 2020.
3.6
Program priorytetowy: „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami
edukacyjnymi”
Cel programu: utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi na
obszarze województwa łódzkiego. Beneficjenci programu to jednostki samorządu terytorialnego
z województwa łódzkiego. Program ukierunkowany jest na finansowe wsparcie działań dotyczących
zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozumianej jako teren ogólnodostępny, stanowiący własność
jednostki samorządu terytorialnego. Podjęte w ramach programu działania mają jednocześnie służyć
dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz umożliwić
społeczeństwu korzystanie z ich walorów.
Pomoc udzielana jest w formie pożyczki i dotacji, przy czym otrzymanie dotacji jest uwarunkowane
zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi maksymalnie
do 95% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 60% kwoty możliwego
dofinansowania.
Budżet Programu na lata 2019-2020 wynosi 6.000.000,00 zł, przy czym kwota niewykorzystana
w roku 2019 przechodzi do rozdysponowania na rok następny. Wskaźnikiem realizacji celu programu
jest ilość utworzonych terenów zielonych wraz z bazami edukacyjnymi. Założono, że ilość ta nie
powinna być niższa niż 5. Okres wdrażania programu to lata 2019-2020, natomiast wydatkowanie
środków możliwe jest do końca 2021 r.
Tabela nr 10
„Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi”
Kwota umów
zawartych
w 2019 r. [zł]

Kwota
wypłacona
z umów
zawartych w
2019 r. [zł]

Kwoty planowane
do wypłaty
w kolejnych
latach [zł]

Forma
dofinansowania

Pula środków
Program
2019-2020
[zł]

dotacja

3.600.000,00

600.000,00

585.525,00

0,00

585.525,00

pożyczka

2.400.000,00

400.000,00

390.350,00

0,00

390.350,00

RAZEM

6.000.000,00

1.000.000,00

975.875,00

0,00

975.875,00

Pula środków
na 2019 r.
[zł]

W pierwszym roku wdrażania programu Fundusz zawarł 1 umowę o dofinansowanie w formie dotacji
i pożyczki z Gminą Konstantynów Łódzki na zadanie polegające na utworzeniu w przestrzeni
publicznej terenów zielonych wraz z bazami edukacyjnymi na skwerach przy ul. Daszyńskiego,
Sadowej i Sucharskiego na łączną kwotę 975.875,00 zł.
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W ramach zadania przewidziano nowe nasadzenia krzewów, wykonanie rabat kwiatowych i trawników
parkowych oraz wprowadzenie nowych elementów urządzenia terenu i obiektów małej architektury.
Utworzone tereny mogą być wykorzystywane do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej.
Dodatkową pomocą w realizacji zajęć będą m.in. budki lęgowe, stacja meteorologiczna, tablice
edukacyjne i tabliczki z oznaczeniem gatunków drzew i krzewów. Powierzchnia terenów zieleni na
których przeprowadzone zostaną prace wynosi 0,45 ha. Umowa realizowana będzie w 2020 roku.
3.7
Program Priorytetowy: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący
ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska”
Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi w dn. 24.05.2019 r. podjęła uchwałę o przyjęciu programu
priorytetowego „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub
likwidacji zagrożeń dla środowiska” i przystąpieniu do jego realizacji.
Cel programu: podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie
w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych lub podczas likwidacji skutków
powodzi, wiatru, osunięcia ziemi oraz podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych. Beneficjenci
Programu: jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa łódzkiego. Okres wdrażania,
rozumiany jako okres zawarcia umów – 2019 rok. Termin zakończenia zadania, rozumiany jako
sporządzenie protokołu końcowego zadania nie później niż do dnia 30.11.2019 r. Wydatkowanie
środków przez WFOŚiGW w Łodzi do dnia 31.12.2019 r. Dofinansowanie do wysokości 80% kosztów
kwalifikowanych zadania z zastrzeżeniem, że dofinansowanie zadania ze środków Funduszu nie mogło
przekroczyć 35.000,00 zł, a zakupiony sprzęt musiał znajdować się w wykazie rzeczowym sprzętu
i wyposażenia dla jednostek OSP, który stanowił załącznik do Programu. Łączny budżet programu
2.000.000,00 zł.
W dniu 27.06.2019 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi podjęła decyzję o zwiększeniu budżetu
programu do kwoty 3.000.000,00 zł, a następnie uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 29.07.2019 r. budżet
zwiększono do kwoty 3.800.000,00 zł. W ramach ww. programu w roku sprawozdawczym Fundusz
zawarł 151 umów na łączną kwotę w wysokości 3.684.925,00 zł, a wypłacono 3.641.747,52 zł.
Dofinansowanie przeznaczone zostało na zakup: wyposażenia osobistego strażaka (m.in. ubrań
specjalnych, butów strażackich, rękawic, kominiarek, hełmów, woderów, kombinezonów ochronnych
na owady, zestawów aparatów powietrznych, sygnalizatorów bezruchu), sprzętu łączności
radiotelefonów, systemów selektywnego alarmowania, megafonów, syren alarmowych) oraz sprzętu
uzbrojenia i techniki specjalnej (np. przenośnych drabin, agregatów prądotwórczych, motopomp
pożarniczych, węży, prądownic, kurtyn wodnych, tłumic, narzędzi wielofunkcyjnych, pilarek
wentylatorów oddymiających, sprzętu do oznakowania i oświetlenia terenu, parawanów ochronnych
spalinowych opryskiwaczy plecakowych, nożyc latarek i podpór stabilizujących).
Dotacje m.in. otrzymały:
 OSP w Owieczkach na zakup przenośnej motopompy pożarniczej marki TOHATSU
w wysokości 35.000,00 zł,
 OSP w Sromutce na zakup ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów, kominiarek, rękawic,
woderów, agregatu prądotwórczego, kurtyny wodnej, piły tarczowej, detektora prądu i mostka
przejazdowego w wysokości 35.000,00 zł,
 OSP w Wójcinie na zakup zestawu podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów, detektora prądu
przemiennego, parawanu ochronnego, bosaka dielektrycznego, smoka ssawnego, rozdzielacza,
węży tłocznych, ubrań specjalnych i koszarowych oraz butów strażackich w wysokości
20.236,00 zł,
 OSP w Wieleninie na zakup butów strażackich, wentylatora oddymiającego, rękawic
strażackich, węży, ubrań koszarowych, detektora prądu, kombinezonu ochronnego przeciwko
owadom, pompy pływającej i narzędzia wielofunkcyjnego w kwocie 15.424,00 zł,
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 OSP w Kolonii Dzietrzkowicach na zakup i instalację systemu selektywnego alarmowania,
składającego się ze stacji obiektowej z radiotelefonem, terminalem i anteną zewnętrzną w kwocie
7.258,00 zł.
Wskaźnik realizacji celu powyższego Programu – doposażenie co najmniej 57 jednostek ochotniczych
straży pożarnych. Faktycznie doposażono 151 jednostek OSP.
Tabela nr 11
„Realizacja programu finansowania służb ratowniczych – efekty rzeczowe”
Wykonanie WFOŚiGW
Rodzaj efektu
w Łodzi w 2019 r.
Liczba zakupionego sprzętu do prowadzenia akcji
ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń

3.297

3.8
Program Priorytetowy: „Dofinansowanie w formie dotacji przeznaczone dla osób fizycznych na
zadania polegające na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków terenu województwa
łódzkiego.”
3.8.1 Program priorytetowy dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2019-2020.
Cel programu: 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 oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na
terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
Wdrażanie Programu: 2019 r. Wydatkowanie środków: do 31.12.2020 roku. Intensywność
dofinansowania - dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Wskaźnik
osiągnięcia celu programu w latach 2019-2020 to 200 RLM.
W ramach ogłoszonego w 2019 r. ww. Programu priorytetowego:
 wpłynęło 105 wniosków na kwotę 608.855,00 zł,
 zawartych zostało 78 umów dotacji na łączną kwotę 460.737,00 zł.
Różnica pomiędzy ilością wniosków złożonych, a zawartych umów wnika z faktu, iż zadania wskazane
w 27 wnioskach nie spełniały warunków programu. W 2019 r. nie zostały wypłacone środki. Kwota
460.737,00 zł planowana jest do wypłaty w 2020 r.
Tabela nr 12
Realizacja „Programu priorytetowego dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2019-2020”
Planowany efekt
Planowana wypłata
Faktycznie wypłaty
Osiągnięty efekt
ekologiczny łącznie w
w roku 2019 [zł]
w roku 2020 [zł]
ekologiczny w 2019r.
latach 2019-2020
300.000
0,00
200 RLM
0 RLM
Efekty ekologiczne będą osiągane w roku 2020 i 2021.
W 2019 roku nie zostały złożone do Funduszu przez beneficjentów niezbędne dokumenty
umożliwiające dokonania wypłaty dotacji w ramach ww. Programu. Efekty ekologiczne po zostaną
osiągnięte w roku 2020.
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4 PROGRAMY PRIORYTETOWE NFOŚiGW – UDOSTĘPNIENIE ŚRODKÓW
WFOŚiGW W ŁODZI
4.1
Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”
Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Skupia
się on na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków
jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do osób fizycznych
będących właścicielami domów jednorodzinnych oraz osób posiadających zgodę na rozpoczęcie
budowy budynku jednorodzinnego. Warunki dofinasowania w ramach programu są jednolite na
obszarze całego kraju.
W ramach powyższego programu w roku 2019 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi wpłynęło 6.116 wniosków na łączną kwotę 121.148.701,48 zł, w tym
w formie dotacji 107.173.783,50 zł w formie pożyczki 13.974.917,98 zł.
W roku 2019 do rozpatrzenia przeszły wnioski z 2018 roku w ilości 1.211 na łączną kwotę
27.203.671,00 zł, w tym, w formie dotacji na kwotę 23.654.442,00 zł, a w formie pożyczki
3.549.229,00 zł
Tabela nr 13
„Realizacja umów zawartych w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” w 2019 r.”
Kwoty
Ilość
Kwota
planowane
zawartych Kwota umów
Forma dofinansowania
wypłacona
do wypłaty
umów
[zł]
[zł]
w kolejnych
[szt.]
latach [zł]*
Dotacja ze środków WFOŚiGW

337

5.000.002,00

4.478.688,73

378.212,97

Pożyczka ze środków WFOŚiGW

119

3.106.637,43

199.159,68

2.873.687,96

Dotacja ze środków NFOŚiGW

2.902

56.702.152,46

3.726.407,30

52.640.474,55

RAZEM

3.358

64.808.791,89

8.404.255,71

55.892.375,48

*kwota po korekcie wynikająca rozliczenia umowy
W 2019 roku Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” został trzykrotnie modyfikowany. W styczniu
2019 r. do Programu wprowadzono m.in. następujące zmiany:
 umożliwiono dofinasowanie lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych,
 zmieniono okres kwalifikowalności kosztów (bez możliwości kwalifikowania kosztów
poniesionych przed złożeniem wniosku), z zachowaniem okresu przejściowego do 30.06.2019 r.,
 dodano możliwości finansowania rekuperacji w budynkach nowobudowanych,
 umożliwiono powiązanie dotacji z ulgą termomodernizacyjną,
 wprowadzono oprocentowanie pożyczki zmienne oparte o WIBOR 12 M + 70 pkt. bazowych,
 wprowadzono zakaz montażu urządzeń niespełniających warunków technicznych Programu
w całym okresie trwałości zadania,
 wprowadzano możliwość składania kilku wniosków na jeden budynek,
 umożliwiono składania korekt wniosku w przypadku zmian kosztów i urządzeń,
 zrezygnowano z obowiązkowych kontroli dopuszczających i końcowych (jedynie w przypadku
wykonania robót siłami własnymi zadanie będzie podlegało obligatoryjnej kontroli końcowej),
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 zlikwidowano limity kwotowe w przypadku zabezpieczeń (Fundusz ma prawo zażądać
dodatkowych dokumentów potwierdzających sytuację finansową niezależnie od kwoty) oraz
rozszerzono formy zabezpieczeń.
W czerwcu 2019 r. wprowadzono zmianę obowiązującą od 1 lipca 2019 r., która uniemożliwiała montaż
kotła na jakiekolwiek paliwo stałe w przypadku możliwości podłączenia do sieci dystrybucji gazu.
W lipcu 2019 r. wprowadzono kolejne zmiany w programie, które miały zastosowanie od dnia 29 lipca
2019 r.:
 umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych
z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować
wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym
wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne
zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie
przedsięwzięć,
 Program Priorytetowy Czyste Powietrze nie będzie zawierał załącznika nr 1 „Wymagania
techniczne”,
 usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą
W ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed
15.12.2002 r. pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012
dla źródeł ciepła na paliwo stałe,
 w „Okres kwalifikowalności kosztów” zmieniono sposób określania maksymalnego terminu
zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Przed zmianą był on wskazywany jako nie później niż
24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, po zmianie - nie później niż 30 miesięcy
od daty złożenia wniosku,
 doprecyzowano, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego
instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W Programie nie
kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody
użytkowej,
 doprecyzowano pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z unijnym prawem
konkurencji),
 doprecyzowano, że w przypadku domu nowobudowanego beneficjentami Programu mogą być
osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę
na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia
zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości,
 zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby uprościć proces jego
wypełniania przez wnioskodawcę. Ponadto, wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji
oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty
wnioskodawcy w siedzibie WFOŚiGW,
 beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez
protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji,
 zmianom uległa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. W celu ułatwienia
wnioskodawcom dostępu do najczęściej wyszukiwanych informacji, część wniosku poświęcona
obliczaniu wysokości dochodu na członka gospodarstwa domowego została wyodrębniona
w formie osobnego dokumentu,
 zmienione zostały wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy: wniosku o płatność,
protokół odbioru robót wykonawcy oraz protokół końcowy. Zmiany mają charakter
dostosowujący je do zmian dokumentów głównych.
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4.2
Program Priorytetowy NFOŚiGW „Poprawa Jakości Powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia
energii w budownictwie” realizowany na podstawie Umowy udostępnienia środków
Nr 103/2018/WF/US z dnia 29.05.2019 r.
Cel programu: poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku
zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach.
W dniu 29 maja 2018 r. pomiędzy WFOŚiGW w Łodzi, a NFOŚiGW zawarta została Umowa
udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji przedmiotowego
Programu.
Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 85 % kosztów kwalifikowanych i może być
zwiększona o 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku odnawialnych źródeł
energii (OZE) lub o dodatkowe 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku
systemów zarządzania energią.
Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na zadanie, które zostanie zrealizowane na podstawie
audytu energetycznego, określającego spełnienie przez obiekt budowlany poddany przebudowie
warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1422), które będą
obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Zakres inwestycji obejmuje termomodernizację budynków,
w szczególności: ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów
grzewczych, wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie systemów zarządzania energią
w budynkach, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii, likwidacja zawilgocenia i jego
skutków na termomodernizowanym budynku, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
obiektu na energooszczędne.
Beneficjentami Programu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podmioty
prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych,
podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, podmioty prowadzące domy
studenckie, podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków oraz kościoły,
kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe.
W ramach ww. programu wdrożonego na lata 2016-2022 Fundusz zawarł w roku sprawozdawczym 7
umów o dofinansowanie w formie dotacji m.in. z:
 Parafią Rzymsko-Katolicką Św. Jana Chrzciciela w Kutnie na realizację zadania pn.:
„Termomodernizacja i montaż instalacji PV w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana
Chrzciciela w Kutnie” w wysokości 3.272.166,00 zł,
 Zgromadzeniem Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Dom Misyjny w Zduńskiej
Woli realizującego inwestycję polegającą na termomodernizacji budynku Domu Misyjnego
Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Zduńskiej Woli w wysokości 1.598.313,00 zł.
W 2019 r. z kwoty 9.852.598,00 zł została wypłacona kwota dotacji (środki NFOŚiGW) w wysokości
585,619,00 zł. Do wypłaty w kolejnych latach pozostaje kwota 9.266.979,00 zł.
Tabela nr 14
„Realizacja programu Poprawa Jakości Powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii
w budownictwie w 2019 r.”
Planowana do
Kwota umów
Kwota umów
rozdysponowania, pula
Dofinansowanie
zawartych w 2018 r.
zawartych w 2019 r.
środków na lata 2016[zł]
[zł]
2022 [zł]
NFOŚiGW
WFOŚiGW w Łodzi
Razem umowy

18.890.756,00

516.900,00

9.852.598,00

2.100.000,00

0,00

0,00

20.990.756,00

516.900,00

9.852.598,00
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Tabela nr 15
„Realizacja programu Poprawa Jakości Powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii
w budownictwie w 2019 r. – efekty ekologiczne”
Wykonanie
Wykonanie
Plan NFOŚiGW na
WFOŚiGW
WFOŚiGW
Rodzaj efektu
lata 2016-2022
w Łodzi w 2018 r. *
w Łodzi w 2019 r. *
Zmniejszenie zużycia
565 800
776
11 659
energii pierwotnej (GJ/rok)
Redukcja lub uniknięcie
47 600
49
861
CO2 do atmosfery (Mg/rok)
*efekt ekologiczny planowany do osiągnięcia w latach kolejnych z umów zawartych w 2018 r. oraz
2019 r.
4.3
Program Priorytetowy NFOŚiGW „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb
poprzez ich wapnowanie”
Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi w dn. 27 czerwca 2019 r. podjęła uchwałę o przyjęciu
ogłoszonego przez NFOŚiGW programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program regeneracji
środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” i przystąpieniu do jego realizacji. W dniu 1 lipca 2019 r.
nastąpiło podpisanie porozumień pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska
i gospodarki wodnej i Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą o współpracy ze stacjami okręgowymi, na
mocy których okręgowe stacje przyjęły na siebie zadania z zakresu gromadzenia kompletnych
wniosków, ich oceny formalnej i merytorycznej, a także sprawdzenie zgodności zakupionego wapna
nawozowego lub środka wapnującego oraz przyjętych dawek mających poprawić stan środowiska
rolnego.
Tabela nr 16
„Realizacja umów zawartych w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Ogólnopolski program
regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” w 2019 r.”

Forma dofinansowania

Ilość
zawartych
umów
[szt.]

Kwota umów
[zł]

Kwota
wypłacona
[zł]

Dotacja ze środków WFOŚiGW

17

104.389,92

99.901,56

Dotacja ze środków NFOŚiGW

13

43.405,12

43.405,12

RAZEM:

30

147.795,04

143.306,68

Okres kwalifikowalności kosztów w ramach programu trwa od 1 czerwca 2019 r. do 31 października
2023 r. a budżet programu wynosi 300 mln zł. W jego ramach dofinansowane są działania regeneracyjne
gleby dla danej działki prowadzone przez rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni
do 75 ha, w których pH gleby jest równe 5,5 lub niższe. Dofinansowanie do zakupu wapna udzielane
będzie, w ramach pomocy de minimis.
Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu wapna nawozowego odpowiadającego
typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania
informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych
oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229), środka wapnującego, o którym mowa
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w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 października 2003 r. w sprawie nawozów.
Wnioski o dofinansowanie można było składać w OSCh-R już od sierpnia 2019 r. Do momentu
wyczerpania limitu pomocy de minimis w dniu 13 listopada 2019 r. zostało zawartych łącznie 30 umów
na kwotę 147.795,04 zł. Kwota wypłacona składała się w prawie 70 % ze środków WFOŚiGW w Łodzi
i w nieco ponad 30% ze środków NFOŚiGW.
W ramach zawartych w 2019 r. umów efektem ekologicznym było ponad 250 ha zregenerowanych gleb,
a efekt rzeczowy w postaci masy zastosowanego czystego składnika w wapnie nawozowym (tj. CaO lub
CaO+MgO) wyniósł 870 ton. Z tytułu zawartych umów w roku sprawozdawczym w 2020 r. kwota
planowana do wypłaty wynosi 4.488,36 zł.
4.4
Program Priorytetowy NFOŚiGW „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”
Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi podjęła w dn. 9 czerwca 2018 r. uchwałę o przyjęciu ogłoszonego
przez NFOŚiGW programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”
i przystąpieniu do jego realizacji. W dniu 28 lutego 2019 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę określającą
pulę środków WFOŚiGW w Łodzi na rok 2019 do wysokości 6.100.000,00 zł. W dniu 09.05.2019 r.
WFOŚiGW w Łodzi zawarł z NFOŚiGW umowę udostępnienia środków z przeznaczeniem na
udzielenie dotacji i wspólnej realizacji „Ogólnopolskiego program finansowania służb ratowniczych”.
NFOŚiGW zadeklarował udostępnienie środków w ramach powyższego programu do kwoty
1.703.000,00 zł, zaś WFOŚiGW w Łodzi zadeklarował, iż planuje przeznaczyć środki do kwoty
5.900.000,00 zł.
Umowa jest kontynuacją przyjętego do realizacji na lata 2018-2021 programu polegającego na wsparciu
jednostek służb ratowniczych z terenu województwa łódzkiego w zakupie specjalistycznego sprzętu
wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń w postaci m.in.
lekkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz specjalistycznego sprzętu pływającego.
Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika wyrażonego liczbą zakupionego
sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń (w sztukach).
Tabela nr 17
„Realizacja umów zawartych w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Ogólnopolski program
finansowania służb ratowniczych” w 2019 r.”
Kwoty
Ilość
Kwota
planowane
zawartych Kwota umów
Forma dofinansowania
wypłacona
do wypłaty w
umów
[zł]
[zł]
kolejnych
[szt.]
latach [zł]*
Dotacja ze środków WFOŚiGW

24

6.829.000,00

5.648.947,00

1.180.000,00

Dotacja ze środków NFOŚiGW

6

1.509.775,00

1.509.775,00

0,00

Dotacja ze środków WFOŚiGW
5
1.784.000,00
i NFOŚiGW, w tym:
1.231.000,00
 WFOŚiGW w Łodzi
553.000,00
 NFOŚiGW
RAZEM, w tym:
10.122.775,00
 WFOŚiGW w Łodzi
8.060.000,00
35
2.062.775,00
 NFOŚiGW
* kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy

1.783.648,00

0,00

1.230.958,00
552.690,00
8.942.370,00
6.879.905,00
2.062.465,00

0,00
0,00
1.180.000,00
1.180.000,00
0,00
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W dniu 28.08.2019 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi podjęła decyzję o zwiększeniu puli środków
przeznaczonych na realizację programu do kwoty 8.207.000,00 zł. Kwota ta została zwiększona przez
Radę Nadzorczą w dniu 24.10.2019 r. do kwoty 8.290.000,00 zł.
Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW. Beneficjentami Programu mogą być podmioty
(z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście w ramach Porozumienia
Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie
współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.
Zrealizowane zadania polegały na wsparciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
województwa łódzkiego, które dokonały zakupu lekkich, średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych
oraz specjalistycznego sprzętu pływającego. Dofinansowanie przyznano jednostkom Ochotniczej Straży
Pożarnej w: Dłutowie, Rogóźnie, Podzamczu-Wieruszowie, Ostrówku, Skierniewicach, Świnicach
Warckich, Brzezinach, Mokrej Prawej, Raciszynie, Skórkowicach, Brzeźniu, Niesięcinie,
Orpelowie, Zarzęcinie, Głownie, Woli Kałkowej, Gorzkowicach, Zborowskim, Chabielicach,
Zawadowie, Chojnem, Poliku, Andrzejowie, Kalenicach, Dąbrowie nad Czarną, Łasku, Tuszyn
Lesie, Rząśni, Wilamowie, Kadłubie, Szynkielowie. Wsparcie otrzymały również: Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach, Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe (2 umowy) oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania w Bełchatowie.
Dofinansowanie m.in. otrzymała:
 OSP w Andrzejowie w wysokości 160.000,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego marki IVECO wyposażone m.in. w radiotelefon przenośny, wyciągarkę elektryczną,
autopompę, zbiornik na wodę i środek pianotwórczy,
 OSP w Mokrej Prawej w wysokości 256.000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego marki VOLVO z napędem 4x4 z kabiną modułową 6-cio miejscową i zabudową
kontenerową, wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 3.000 litrów, zbiornik na środek
pianotwórczy, linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m, maszt oświetleniowy 4,5 m
z najaśnicami, radiostację motorola, wyciągarkę 5.0 t i autopompę,
 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w kwocie 150.000,00 zł na zakup
łodzi kabinowej typu RIB o długości 6,2 m z silnikiem zaburtowym Yamacha F100DET na
przyczepie podłodziowej. Łódź wyposażona w sygnalizację świetlną, radio motorola, oświetlenie
nawigacyjne i sprzęt ratowniczy, echosondę, oświetlenie nocne.
Wskaźnik realizacji celu powyższego Programu w skali ogólnopolskiej - co najmniej
50 szt. zakupionego sprzętu.
Tabela nr 18
„Realizacja programu finansowania służb ratowniczych – efekty rzeczowe w formie liczby
zakupionego sprzętu”
Wykonanie przez
Wykonane przez
Lp.
Rodzaj efektu
WFOŚiGW w Łodzi
NFOŚiGW w 2019 r.
w 2019 r. (szt.)*
(szt.)*
1

samochody pożarnicze

2

łódź z przyczepą

26,5

6,5

2

0

*efekty rzeczowe i ekologiczne przedsięwzięć realizowanych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW zostały
przedstawione zgodnie z umową udostępnienia środków, proporcjonalnie do zaangażowanych
środków.
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5. REALIZACJA ZADAŃ POZA PROGRAMAMI PRIORYTETOWYMI
5.1
OCHRONA POWIETRZA
Fundusz w 2019 roku, poza inwestycjami realizowanymi w ramach Programów Priorytetowych,
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 związków
siarki, azotu, tlenku węgla i pyłu oraz zwiększenie efektywności energetycznej.
Tabela nr 19
„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Ochrona Powietrza w 2019 r.”
ilość
kwota
kwota do wypłaty
kwota wypłacona
forma dofinansowania
zawartych
zawartych
w kolejnych latach
[zł]
umów [szt.]
umów [zł]
[zł]*
pożyczka
82
37.225.567,89
20.195.655,89
17.029.912,00
pożyczko-dotacja unijna

9

5.079.558,00

4.409.867,00

669.691,00

dotacja

30

6.118.275,00

1.397.736,00

4.720.403,00

przekazanie środków PJB

1

101.844,00

101.844,00

0,00

4

1.523.093,00

0,00

1.523.093,00

456

8.106.639,43

4.677.846,41

3.251.900,93

582

58.154.977,32

30.782.949,30

27.194.999,93

Umowy zawarte w latach ubiegłych

34.088.491,90

14.637.494,00

Razem wypłaty w 2019 r.

64.871.441,20

41.832.493,93

pożyczki/dotacje zawarte
w ramach programu
Racjonalizacja zużycia
energii**
Pożyczki i dotacje zawarte w
ramach programu Czyste
Powietrze**
Umowy 2019

* kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy
**umowy opisane w rozdziale „Realizacja Programów Priorytetowych”
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
W ramach tej grupy zadań zawarto 87 umów na łączną kwotę 24.644.004,00 zł, w tym:
 30 umów dotacji na kwotę 6.118.275,00 zł,
 51 umów pożyczek na kwotę 15.853.437,00 zł,
 1 umowę zawartą z państwową jednostką budżetową – Aresztem Śledczym w Piotrkowie
Trybunalskim na kwotę 101.844,00 zł,
 5 umów pożyczko - dotacji unijnych na łączną kwotę 2.570.448,00 zł ,w tym w formie pożyczki
1.799.318,00 zł oraz w formie dotacji 771.130,00 zł.
Umowy zawarte zostały między innymi z: jednostkami samorządu terytorialnego, spółkami prawa
handlowego, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, kościołami i związkami
wyznaniowymi oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi. Zakres rzeczowy
realizowanych zadań związany z odnawialnymi źródłami energii to: wykonanie instalacji ogniw
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fotowoltaicznych, wykonanie pomp ciepła do celów grzewczych jak również przygotowania ciepłej
wody użytkowej, budowa oświetlenia solarnego i hybrydowych instalacji solarno-wiatrowych
uzupełniających oświetlenie uliczne oraz modernizacja urządzeń Małej Elektrowni Wodnej.
W roku sprawozdawczym dofinansowanie większości zadań związanych z odnawialnymi źródłami
energii dotyczyło inwestycji przeznaczonych na instalacje fotowoltaiczne. W przedmiotowym zakresie
zawartych zostało 80 umów, m.in. z:
 Gminą Rząśnia na realizację inwestycji pn.: „Odnawialne źródła energii - program dotacji
celowych dla właścicieli budynków mieszkalnych z terenu gminy Rząśnia na zakup i montaż
ogniw fotowoltaicznych” w kwocie 4.203.562,00 zł,
 Mitmar Sp. z o.o. na przedsięwzięcie polegające na zwiększeniu efektywności energetycznej
zakładu poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w wysokości 1.760.000,00 zł,
 Rzymskokatolicką Parafią Świętych Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie
Łódzkim na zadanie pn.: „Efektywne energetycznie obiekty parafii Św. Archanioła Rafała
i Michała w Aleksandrowie Łódzkim (Kościół parafialny, obiekt ul. Warszawska 2) -gazowe
pompy ciepła, wykonania i modernizacji wewnętrznej instalacjo c.o. i c.w.u., budowa instalacji
fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku przy ul. Warszawskiej 2” w wysokości
601.765,00 zł.
Termomodernizacja obiektów, w tym wymiana źródła ciepła
W ramach tej grupy zadań zawarto 26 umów na łączną kwotę 13.527.924,00 zł, w tym 22 umowy
pożyczek na kwotę 11.018.814,00 zł. oraz 4 umowy o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji na
łączną kwotę 2.509.110,00 zł, z czego pożyczka w wysokości 1.756.379,00 zł i dotacja w wysokości
752.731,00 zł.
Termomodernizacje obiektów polegające na dociepleniu ścian, stropodachów, wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz
wymianę źródła zasilania w ciepło wykonywano m.in. w budynkach użyteczności publicznej,
w budynkach mieszkalnych, biurowych i usługowych jak również w budynkach kultu religijnego.
Dofinasowanie udzielono:






Gminie Wróblew na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku placówki
oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie” w łącznej kwocie 1.488.395,00
zł (pożyczka wraz z dotacją). Przedmiotowe zadanie uzyskało wsparcie UE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
w wysokości 1.450.489,32 zł. Zakres prac inwestycji to min. docieplenie ścian zewnętrznych,
stropodachu i ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła
kotłownia gazowa oraz modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi na realizację zadania
polegającego na termomodernizacji bloków mieszkalnych wielorodzinnych nr 26, 51, 112, 116,
122 będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi
w wysokości 1.400.961,00 zł (pożyczka). W ramach zadania zaplanowano docieplenie stropów
wewnętrznych piwnic, wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji c.w.u. z cyrkulacją
czasową oraz zainstalowanie zintegrowanej automatyki,
Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi na zadanie pn.:
„Efektywne energetycznie obiekty Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi”
w wysokości 952.432,00 zł (pożyczka). W ramach inwestycji przeprowadzone zostanie
docieplenie stropu nad kościołem głównym oraz kopułą, wymiana witrolitów oraz uszczelnienie
drzwi zewnętrznych.
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Modernizacja i rozbudowa sieci cieplnej
W powyższej grupie zadań zawarto 2 umowy w formie pożyczek na łączną kwotę 878.711,00 zł.
Umowę zawarto z:
 Przedsiębiorstwem Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. na realizację
inwestycji pn.: „Przebudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Sucharskiego 5, 7, 9, 11, 13, 15 i Kopernika 38 i 40 wraz z budową
węzłów cieplnych w ul. Sucharskiego 7 i 11 w Konstantynowie Łódzkim” w kwocie
604.711,00 zł. Zadanie polega na modernizacji sieci cieplnej doprowadzającej ciepło i c.w.u. do
wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Obecnie eksploatowana sieć kanałowa zostanie
zmodernizowana i wymieniona na sieć cieplną preizolowaną. Zostaną zmienione parametry
eksploatacyjne sieci, niskotemperaturowy czynnik grzewczy zostanie zastąpiony czynnikiem
o parametrach 115/65˚C. W budynkach będących odbiorcą dostarczanego ciepła zostaną
wykonane nowe, dwufunkcyjne (c.o.+c.w.u.) węzły ciepła,
 Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie na zadanie pn.: „Likwidacja niskiej
emisji w centrum Opoczna poprzez wykonanie przyłączy ciepłowniczych zasilających nowych
odbiorców ciepła systemowego - Etap II” w kwocie 274.000,00 zł. W ramach zadania wykonane
zostaną dwa odcinki sieci cieplnej w ul. Ozmowskiej i Staromiejskiej, o łącznej długości
582,5 mb.
Pozostałe zadania z ochrony powietrza
W ramach innych zadań z zakresu Ochrony Powietrza Fundusz zawarł 7 umów pożyczek na łączną
kwotę 9.474.605,89 zł. W ramach tej grupy zadań Fundusz wsparł kwotą 5.582.793,89 zł. Gminę
Sulmierzyce na realizację II etapu inwestycji polegającej na wymianie istniejących źródeł ciepła
na ekologiczne kotły c.o. opalane biomasą, gazem i olejem opałowym poprzez udzielenie dotacji
celowych dla właścicieli 297 budynków mieszkalnych z terenu gminy Sulmierzyce. Źródłem ciepła
w tych budynkach w większości jest paliwo stałe – węgiel i jego pochodne, kotły są starej generacji
o niskiej sprawności wytwarzania energii. W ramach realizacji zadania zainstalowane zostanie 251 szt.
kotłów na biomasę, 41 szt. kotłów gazowych oraz 5 szt. kotłów olejowych.
Podsumowując, umowy zawarte w 2019 r. poza Programami, z dziedziny Ochrona Powietrza będą
skutkowały zmniejszeniem emisji związków tlenku węgla, związków siarki, azotu oraz pyłów
o wielkości:
CO 263 Mg/rok,
CO2 - 19.928 Mg/rok,
NOx 28 Mg/rok,
Pył –
75 Mg/rok,
SO2 –
156 Mg/rok.
5.2
OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH
Inwestycje dofinansowane przez Fundusz w dziedzinie Ochrona Zasobów Wodnych w 2019 r.
realizowane były przez samorządy gminne.
Działania Funduszu w dziedzinie ochrony zasobów wodnych w 2019 r. polegały na dofinansowaniu
zadań inwestycyjnych z zakresu:





budowy, rozbudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków,
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
budowy sieci kanalizacji deszczowej,
budowy, rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
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budowy, rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody oraz ujęć wody (zadania
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej),
 budowy i modernizacji wodociągów.
Zadania objęte dofinasowaniem ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach: Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020 zostały dofinansowane przez Fundusz w formie pożyczki i dotacji.
Tabela nr 20
„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Ochrona Zasobów Wodnych w 2019 r.”
Planowane
Ilość
Kwota umów Kwota wypłat
wypłaty w
Forma dofinansowania
zawartych
[zł]
kolejnych latach
[zł]
umów [szt.]
[zł]*
Pożyczka

15

17.487.449,00

9.914.012,14

7.573.436,86

14

24.984.845,00

14.129.931,84

10.854.913,16

6

1.824.757,00

633.916,00

1.190.841,00

78

460 737,00

0,00

460 737,00

113

44.757.788,00

24.677.859,98

20.079.928,02

Umowy zawarte w latach ubiegłych

36.847.583,19

3.816.344,58

Razem wypłaty w 2019 r.

61.525.443,17

23.896.272,60

Pożyczka i dotacja – zadania
współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej
Dotacja w ramach Programu
Priorytetowego "Podłączenia
do kanalizacji - III edycja"**
Dotacje dla osób fizycznych
w ramach programu
Przydomowe oczyszczalnie
ścieków**
Umowy 2019

** kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy
**umowy opisane w rozdziale „Realizacja Programów Priorytetowych”
Budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków
W tej grupie zadań zawarto 4 umowy na łączną kwotę 14.144.618,00 zł. Dofinansowanie udzielono:
 Gminie Kodrąb na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości
Dmenin o przepustowości 71,25 m3/d,
 Gminie Paradyż na rozbudowę i przebudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
w Paradyżu do przepustowości 450 m3/d,
 Gminie Brójce na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości
Kurowice o przepustowości 230 m3/d,
 Gminie Stryków na rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej
w miejscowości Bratoszewice do przepustowości 550 m3/d.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
W roku sprawozdawczym Fundusz zawarł 2 umowy na łączną kwotę 978.230,00 zł z przeznaczeniem
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ze środków Funduszu dofinansowanie otrzymały:
 Gmina Rząśnia – 60 sztuk o łącznej przepustowości 51,45 m3/d,
 Gmina Strzelce – 30 sztuk o łącznej przepustowości 21,00 m3/d.
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Wybudowanie 90 sztuk przydomowych
około 14.235,00 m3 ścieków na rok.

oczyszczalni

ścieków

umożliwi

oczyszczenie

Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
W roku 2019 Fundusz podpisał 4 umowy na łączną kwotę 1.622.364,00 zł. Zawarte umowy obejmowały
budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Łowicz (1.428,20 mb), oraz na terenie Gmin:
Uniejów (480,50 mb), Koluszki (1.150,60 mb) i Kamieńsk (488,70 mb).
Realizacja tych projektów zmniejszy ryzyko podtopień wodami opadowymi i roztopowymi poprzez
odprowadzenie w sposób zorganizowany ścieków deszczowych w ilości ok. 32.391,50 m3/rok.
Budowa, rozbudowa sieci kanalizacyjnej
W ramach tej grupy zadań Fundusz podpisał 15 umów na łączną kwotę 18.253.884,00 zł.
Dofinansowanie otrzymały następujące gminy: Tomaszów Mazowiecki, Andrespol (3 umowy), Góra
Św. Małgorzaty, Lubochnia, Wieluń, Kodrąb, Inowłódz (2 umowy), Brójce, Siemkowice, Wierzchlas,
Biała Rawska i Kutno.
W efekcie realizacji ww. zadań powstanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około
102.369,00 mb, co pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnie ścieków komunalnych w ilości około
215.935,00 m3/rok.
Budowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz ujęć wody
W roku sprawozdawczym Fundusz zawarł 2 umowy na łączną kwotę 3.527.818,00 zł z przeznaczeniem
na realizację zadań z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody oraz ujęć
wody. Dofinansowanie ze środków Funduszu otrzymały Gminy: Moszczenica i Lututów.
Realizacja zadań z tej grupy pozwoli na zapewnienie ciągłości dostaw wody o odpowiednich
parametrach jakościowych w ilości około 273.718,00 m3/rok.
Budowa i modernizacja wodociągów
Na budowę i modernizację wodociągów w 2019 r. Fundusz podpisał 2 umowy na łączną kwotę
3.945.380,00 zł. Beneficjentami pomocy finansowej były gminy: Sokolniki i Widawa. Projekty te
poprzez budowę ok. 19,8 km sieci wodociągowej zapewnią dostęp do wody o odpowiedniej jakości
mieszkańcom 309 posesji w ilości ok. 41.288,00 m3/rok.
W związku ze zmianami w ustawie Prawo ochrony środowiska wynikającymi ze zmiany ustawy Prawo
wodne i powołania do życia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Fundusz ograniczył
dofinansowywanie zadań z zakresu gospodarki wodnej (wodociągi, SUW-y, zadania z zakresu małej
retencji) do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
5.3
GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
Dofinansowanie zadań z dziedziny Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi obejmowało
następujące grupy zadań:





usuwanie azbestu,
selektywna zbiórka odpadów,
rozbudowa składowiska odpadów,
likwidacja zagrożeń środowiskowych.

___________________________________________________________________________________ str. 29

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WFOŚiGW W ŁODZI ZA 2019 ROK

Tabela nr 21
„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni
Ziemi w 2019 r.”
Kwoty planowane
Kwota
Ilość
Forma
Kwota umów
do wypłaty w
wypłacona
zawartych
dofinansowania
[zł]
kolejnych latach
umów [szt.]
[zł]
[zł]*
Pożyczka
Dotacja
Przekazanie środków
PJB
Dotacje – wapnowanie
gleb **
Dotacja dla osób
fizycznych - usuwanie
wyrobów zawierających
azbest**
Umowy 2019

6

13.007.702,00

8.105.776,03

4.901.925,97

115

3.735.940,00

1.591.979,17

2.129.267,00

2

21.714,00

21.714,00

0,00

17

104.389,92

99.901,56

4.488,36

191

411.701,00

302.743,00

108.958,00

331

17.281.446,92

10.122.113,76

7.144.639,33

936.959,90

5.620.616,00

11.059.073,66

12.765.255,33

Umowy zawarte w latach ubiegłych
Razem wypłaty 2019

*kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy
**umowy opisane w rozdziale „Realizacja programów priorytetowych”
Usuwanie azbestu
W roku sprawozdawczym Fundusz zawarł 115 umów dotacji na łączną kwotę 3.735.940,00 zł
z beneficjentami z terenu województwa łódzkiego z: jednostkami samorządu terytorialnego, państwową
jednostką budżetową, wspólnotą mieszkaniową oraz ze stacją ratownictwa medycznego.
Dofinansowane zadania polegały na unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest poprzez ich
umieszczenie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Usuwane w ramach dofinansowania Funduszu
odpady azbestowe pochodzą głównie z pokryć dachowych, ale również z płyt elewacyjnych. Największe
wsparcie finansowe przyznano dla gmin: Łyszkowice, Łowicz, Żelechlinek, Łęki Szlacheckie,
Żarnów oraz Miasta i Gminy Działoszyn. Dzięki realizacji wszystkich zadań polegających na
usunięciu wyrobów zawierających azbest, unieszkodliwieniu zostanie poddany azbest w szacowanej
ilości ok. 11.657 Mg z 4.564 posesji.
W ramach tej grupy zadań, Fundusz wsparł finansowo również państwową jednostkę budżetową –
Służbę Ochrony Państwa kwotą 3.756,00 zł. W efekcie realizacji zadania unieszkodliwiono odpady
zawierające azbest pochodzący z pokrycia dachowego z budynku nr 9 Ośrodka Szkolenia Służby
Ochrony Państwa w miejscowości Raducz, gm. Nowy Kawęczyn.
Selektywna zbiórka odpadów
W zakresie niniejszej grupy zadań Fundusz zawarł 2 umowy pożyczki na łączną kwotę 649.298,00 zł.
Wsparcie finansowe otrzymała:
 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi w kwocie 324.298,00 zł na „Zakup
i montaż pojemników półpodziemnych w celu kontynuowania procesu udoskonalenia systemu
segregacji odpadów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łodzi”.
W ramach zadania zdemontowano 13 istniejących pergoli śmietnikowych, które zastąpiono 13
gniazdami selektywnej zbiórki odpadów (5 pojemników półpodziemnych w każdym z gniazd).
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Realizacja zadania usprawniła system segregacji odpadów, a system pojemników
półpodziemnych wpłynął na ograniczenie powierzchni przeznaczonej do składowania odpadów,
 Gmina Ujazd w kwocie 325.000,00 zł na utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
Rozbudowa składowiska odpadów
Niniejsza grupa zadań obejmuje 4 umowy pożyczki na łączną kwotę 12.358.404,00 zł. W zakresie
omawianej grupy Fundusz wsparł finansowo:
 ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej (2 umowy) w kwocie:
 592.396,00 zł na budowę kwatery nr VIII składowiska odpadów niebezpiecznych wraz
z drogą dojazdową. W ramach zadania zakupiono także ładowarkę teleskopową,
przeznaczoną do rozładunku i przewozu odebranych odpadów azbestowych do miejsca ich
zdeponowania. Realizacja zadania umożliwi unieszkodliwianie odpadów zawierających
azbest poprzez składowanie w ilości 5.000 Mg/rok,
 3.398.180,00 zł na budowę kwatery nr IX składowania odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja zadania planowana jest na 2020 r.
Czas eksploatacji kwatery zaplanowano na 7-8 lat, przy założeniu, że Zakład będzie
przyjmował rocznie do 40.000 Mg odpadów. Na nowo wybudowanej kwaterze
unieszkodliwiane będą odpady m.in. powstające w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych oraz odpady będące balastem po pracy sortowni.
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku w kwocie
4.778.900,00 zł na rozbudowę obecnie eksploatowanej kwatery nr 1, przeznaczonej wyłącznie
do składowania odpadów powstałych w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania zakupiono także spycharkę gąsienicową
przeznaczoną do: przemieszczania, niwelowania i zagęszczania odpadów oraz do budowy
tymczasowych dróg technologicznych. Po rozbudowie składowisko eksploatowane będzie przez
okres 20 lat. Dzięki realizacji zadania będzie możliwe unieszkodliwianie odpadów powstających
w procesie mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
a także innych odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku tj. procesu D5 w ilości
do 22.600 Mg /rok,
 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Krośniewicach w kwocie 3.588.928,00 zł
na budowę kwatery nr V do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz
z infrastrukturą towarzyszącą. Czas eksploatacji kwatery nr V zaplanowano na okres do 4 lat.
Realizacja zadania umożliwi unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie w ilości do 50.000
Mg/rok.
Likwidacja zagrożeń środowiskowych
W ramach tej grupy zadań, Fundusz wsparł finansowo państwową jednostkę budżetową – Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegaturę w Katowicach kwotą 17.958,00 zł. W efekcie realizacji
zadania zlikwidowano nieczynną stację paliw w Łodzi przy ul. Północnej 38/40.

5.4
OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU
Zadania z dziedziny Ochrony Przyrody i Krajobrazu dofinansowywane przez Fundusz można podzielić
na kilka grup obejmujących:
 prace leczniczo-pielęgnacyjne drzew, pomników przyrody, rewaloryzacje parków,
 zwiększenie terenów zieleni,
 czynną ochronę gatunkową.
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W 2019 r. Fundusz udzielił pomocy finansowej na realizację zadań z dziedziny Ochrony Przyrody
i Krajobrazu zawierając 22 umowy.
Tabela nr 22
„Realizacja umów w ramach dziedziny Ochrona Przyrody i Krajobrazu w 2019 r.”
Ilość
Kwoty planowane
Kwota umów
Kwota
zawartych
do wypłaty w
wypłacona
Forma dofinansowania
umów
kolejnych latach
[zł]
[zł]
[szt.]
[zł]*
Dotacja

20

2.601.831,00

297.394,00

2.302.984,00

Przekazanie środków PJB

1

390.592,00

0,00

390.592,00

Dotacjo-pożyczka zawarta w
ramach programu
priorytetowego **

1

975.875,00

0,00

975.875,00

Umowy 2019

22

3.968.298,00

297.394,00

3.669.451,00

Umowy zawarte w latach ubiegłych

9.505.704,50

9.124.221,50

Razem wypłaty 2019 r.

9.803.098,50

12.793.672,50

*kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy
**umowy opisane w rozdziale „Realizacja Programów Priorytetowych”
Prace leczniczo-pielęgnacyjne drzew, pomników przyrody, rewaloryzacja parków
W ramach tej grupy zadań zawarto 10 umów dotacji na łączną kwotę 874.828,00 zł. Beneficjentami
umów są gminy: Błaszki, Koluszki, Przedbórz, a także Miasto Łódź, Miasto Zduńska Wola, Powiat
Piotrkowski, Archidiecezja Łódzka, Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Łodzi, Poddębicki
Dom Kultury i Sportu oraz Województwo Łódzkie. Prace pielęgnacyjne drzew i pomników przyrody
wykonywane w ramach niniejszych umów polegają m.in. na wykonaniu cięć drzew w celu usunięcia
suchych i chorych konarów oraz gałęzi, właściwym uformowaniu i prześwietleniu koron drzew,
oczyszczeniu, wyprofilowaniu i zabezpieczeniu ubytków.
Wśród opisywanej grupy wymieniać należy umowę zawartą z:
 Archidiecezją Łódzką na kwotę 294.100,00 zł na zadanie polegające na wykonaniu prac
pielęgnacyjnych drzewostanu na terenie 6 cmentarzy rzymskokatolickich. Zadanie realizowane
będzie w 2020 r. i pozwoli na poprawę kondycji przyrodniczej 806 szt. drzew,
 Miastem Łódź na kwotę 102.500,00 zł na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych 549 szt.
drzew w parkach i na zieleńcach nie wpisanych do rejestru zabytków.
W ramach tej grupy zadań warto wymienić także 3 umowy z przeznaczeniem na rewaloryzację
zabytkowych parków i realizowane przez: Gminę Błaszki, Powiat Piotrkowski oraz Poddębicki Dom
Kultury i Sportu. W ramach powyższych zadań przeprowadzone zostaną m.in. zabiegi pielęgnacyjne
na 705 drzewach oraz wykonane zostanie 68 wiązań.
Zwiększenie terenów zieleni
W omawianej grupie zadań zawarto 9 umów na łączną kwotę 1.713.503,00 zł. Wsparcie finansowe
uzyskały gminy: Gomunice, Kamieńsk, Kocierzew Południowy oraz Gmina i Miasto Tomaszów
Mazowiecki, a także Miasto Piotrków Trybunalski, Muzeum Sztuki w Łodzi, Ozorkowska
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowicach
oraz Uniwersytet Łódzki.

___________________________________________________________________________________ str. 32

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WFOŚiGW W ŁODZI ZA 2019 ROK

Wśród opisywanej grupy wymieniać należy umowy zawarte z:
 Miastem Piotrków Trybunalski na kwotę 129.800,00 zł w ramach których wykonano
nasadzenia zieleni na terenie ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Żelaznej/Armii
Krajowej/Górnej,
 Ozorkowską Spółdzielnią Mieszkaniową na kwotę 68.070,00 zł z przeznaczeniem na
wykonanie nasadzeń przy ul. Sucharskiego.
Niniejsze umowy swym zakresem obejmują największą ilość nasadzeń tj. łącznie 25 szt. drzew oraz
4.795 szt. krzewów na powierzchni ponad 2,5 ha.
 Uniwersytetem Łódzkim na kwotę 1.408.780,00 na zagospodarowanie terenu należącego do
Uniwersytetu Łódzkiego, stanowiącego ogród dydaktyczno-doświadczany wraz ze ścieżką
edukacyjną dla Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Powierzchnia terenów zieleni, na
których przeprowadzone zostaną prace wynosi 1,3 ha.
Ww. zadania wpłyną pozytywnie na ochronę powietrza (pochłanianie dwutlenku węgla i produkcji
tlenu), ochronę wody (zatrzymanie, filtrowanie) oraz zwiększenie różnorodności gatunkowej zwierząt.
Czynna ochrona gatunkowa
W ramach tej grupy zadań zawarto 2 umowy na łączną kwotę 404.092 zł.
Dofinansowanie otrzymało:
 Województwo Łódzkie w wysokości 13.500,00 zł (dotacja) na mulczowanie wilgotnych łąk,
usunięcie samosiewów gatunków leśnych, inwazyjnych i roślinności szuwarowej na terenie
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w zespole przyrodniczo – krajobrazowym „Nieborów”
oraz na czyszczenie i naprawę skrzynek dla puszczyków i nietoperzy na terenie Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki,
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach umowy o przekazanie środków
państwowej jednostce budżetowej w kwocie 390.592,00 zł na ochronę czynną dąbrów
świetlistych w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000, działania ochronne w rezerwacie
przyrody „Korzeń” oraz na działania ochronne w obszarze Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko
PLB100002. Umowa realizowana będzie w latach 2020-2021.
5.5
BADANIA NAUKOWE I EKSPERTYZY/MONITORING ŚRODOWISKA (BN)
W ramach dziedziny Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring Środowiska Fundusz wspierał
finansowo zadania zakwalifikowane do grup: plan gospodarki niskoemisyjnej, zakup osprzętu, urządzeń
i aparatury, zakup oprogramowania, program wojewódzki, opracowanie studium, program ochrony
przed hałasem, prace badawcze.
W 2019 roku w ramach przedmiotowej dziedziny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi zawarł łącznie 14 umów na łączną kwotę 3.979.621,00 zł.
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Tabela nr 23
„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring
środowiska w 2019 r.”
Kwoty planowane
Kwota
Ilość
Kwota umów
do wypłaty w
wypłacona
Forma dofinansowania
zawartych
[zł]
kolejnych latach
umów [szt.]
[zł]
[zł]
Dotacja

11

2.305.970,00

1.150.045,00

1.155.925,00

Przekazanie środków PJB

3

1.673.651,00

1.625.290,00

0,00

Umowy 2019

14

3.979.621,00

2.775.335,00

1.155.925,00

849.171,00

1.186.152,33

3.624.506,00

2.342.077,33

Umowy zawarte w latach ubiegłych
Razem wypłaty

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
W zakresie omawianej grupy WFOŚiGW w Łodzi zawarł 2 umowy dotacji na łączną kwotę 13.158,00 zł
z Gminą i Miastem Szadek oraz Gminą Biała. Opracowanie powyższych planów przyczyni się do
redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
a także wpłynie na poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia
jakości poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu.
Osprzęt, urządzenia i aparatura
W ramach tej grupy zadań Fundusz zawarł 3 umowy o przekazanie środków państwowej jednostce
budżetowej na łączną kwotę 1.673.651,00 zł.
Wsparcie finansowe otrzymały:
 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi w wysokości 1.346.285,00 zł na
zakup chromatografu cieczowego z potrójnym kwadrupolem (HPLC/MS/MS) do prowadzenia
monitoringu wody i żywności w kierunku pozostałości pestycydów,
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi (2 umowy) na realizację
następujących zadań:
 Wzmocnienie działalności kontrolnej WIOŚ w Łodzi poprzez zakup sprzętu specjalistycznego
do badań zagrożeń środowiska w kwocie 81.936,00 zł,
 Modernizacja i rozbudowa systemów ewidencji i przetwarzania danych o środowisku,
w kwocie 245.430,00 zł.
Oprogramowanie
Fundusz zawarł 1 umowę dotacji na kwotę 927.000,00 zł z Województwem Łódzkiem na zakup
licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za
korzystanie ze środowiska
Programy wojewódzkie, opracowanie studium, programy ochrony przed hałasem
W wyżej wymienionej grupie zadań Fundusz zawarł 4 umowy z Województwem Łódzkim na łączną
kwotę 209.887,00 zł, która umożliwiła finansowe wsparcie następujących przedsięwzięć:
 Opracowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, w kwocie 50.479,00 zł,
 Wykonanie studium pt. "Opracowanie programów ochrony powietrza dla strefy łódzkiej na
podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2017 r. w celu osiągnięcia
poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu", w kwocie 77.490,00 zł,
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Wykonanie opracowania pn."Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza
aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż
linii kolejowych województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 30.000 pociągów
rocznie", w kwocie 50.922,00 zł;
Wykonanie opracowania pn."Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza
aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż
dróg wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów
rocznie", w kwocie 30.996,00 zł.

Prace badawcze
W opisywanej grupie zadań Fundusz zawarł 4 umowy na łączną kwotę 1.155.925,00 zł.
Dofinansowanie otrzymała:
 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi w wysokości 109.779,00 zł na realizację
zadania polegającego na ochronie bociana czarnego (Ciconia nigra) w lasach RDLP w Łodzi
z zastosowaniem lokalizatorów GPS-GSM,
 Politechnika Łódzka (3 umowy) na:
 Opracowanie nowego sposobu zagospodarowania odpadów kuchennych wraz z odpadami
zielonymi w kwocie 301.266,00 zł,
 Ocenę zagrożeń biologicznych i fizykochemicznych powodowanych przez nielegalne
składowiska odpadów w województwie łódzkim w kwocie 359.375,00 zł,
 Dobór mikroorganizmów do konstrukcji ekologicznego preparatu probiotycznego dla
pszczoły miodnej, w kwocie 385.505,00 zł.
5.6
EDUKACJA EKOLOGICZNA (EE)
Pogarszający się z roku na rok stan środowiska zmusza społeczeństwo do podejmowania działań
związanych z jego ochroną. Dlatego tak ważną rolę odgrywa edukacja ekologiczna, skierowana
w szczególności do dzieci i młodzieży.
W 2019 r. w ramach tej dziedziny Fundusz zawarł 295 umów. Dofinansowanie udzielane było
w ramach ogłoszonych konkursów oraz w trybie ciągłym.
Tabela nr 24
„Realizacja umów zawartych w ramach Edukacji Ekologicznej w 2019 r.”
Kwoty planowane
Kwota
Ilość
Kwota umów
do wypłaty w
wypłacona
Forma dofinansowania zawartych
kolejnych latach *
[zł]
umów [szt.]
[zł]
[zł]
Dotacje w trybie ciągłym

44

2.670.283,00

1.292.571,46

1.334.235,30

Dotacje w trybie
konkursowym

248

8.839.917,00

52.088,97

8.787.828,03

241.528,00

238.664,00

0,00

11.751.728,00

1.583.324,43

10.122.063,33

Umowy zawarte w latach ubiegłych

7.986.877,48

586.975,71

Razem wypłaty 2019 r.

9.570.201,91

10.709.039,04

Przekazanie środków PJB
Umowy 2019

3
295

*kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy
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Przyznane dofinansowanie umożliwiło Beneficjentom różnego rodzaju działania ekologiczne
skierowane do dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych. Realizowane były one w ramach lekcji
związanych z ochroną środowiska, zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, wycieczkach do miejsc
cennych przyrodniczo jak i warsztatów, konferencjach, seminariach. Edukacja ekologiczna realizowana
była poprzez wydawanie: folderów, ulotek, map, plakatów, książek, albumów oraz produkcję i emisję
filmów, a także audycji radiowych. Fundusz dofinansowywał także zakup pomocy dydaktycznych do
pracowni szkolnych jak i materiałów niezbędnych do realizacji programów edukacyjnych.
W 2019 r. ogłoszono następujące konkursy:
„Nasze ekologiczne pracownie”- I edycja konkursu
Celem Konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” było dokonanie wyboru i dofinansowanie
najlepszych projektów, w ramach dwóch bloków tematycznych polegających na:
 zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły lub przedszkola w celu
utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji
ekologicznej i przyrodniczej,
 polepszeniu warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych
pracowni edukacyjnych w szkołach. Przyznano środki na wyremontowanie pracowni,
wyposażenie ich w pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt audio-video.
W ramach ww. Konkursu zawarto 142 umów na łączną kwotę 6.344.541,00 zł. Dofinansowanie
otrzymały m.in. projekty realizowane w:
 Przedszkolu Miejskim nr 40 w Łodzi pod nazwą “Utworzenie punktu dydaktycznego
pn. "Widzę, słyszę, czuję, wiem - leśne obserwatorium”,
 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach pod nazwą „Utworzenie pracowni
edukacyjnej pn. "Ekologiczne nauczanie przez doświadczenie".
„Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” - VI edycja konkursu
Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie
najciekawszych projektów edukacyjnych. Konkurs skierowany był do przedszkoli, szkół i zespołów
szkół oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa łódzkiego.
Konkurs miał za zadanie podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży
w następujących obszarach priorytetowych:
 edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe
oddziaływanie na zdrowie ludzi,
 edukacja ekologiczna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobieganiu ich
powstawaniu,
 zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki
ochrony wód i gospodarki wodnej.
W ramach ww. konkursu Fundusz zawarł 106 umów dotacji na łączną kwotę 2.495.376,00 zł,
a dofinansowania udzielono m.in. dla:
 Przedszkole Miejskie nr 63 w Łodzi - program edukacji ekologicznej pn. "Mało śmieci
wytwarzamy i o recyklingu pamiętamy”,
 Szkolę Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu - program edukacji
ekologicznej pn." Rzeka Warta - jej walory przyrodnicze i znaczenie dla środowiska" ,
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - program edukacji
ekologicznej pn. "Edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza
oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi" .
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W roku 2019 w trybie ciągłym Fundusz zawarł 44 umowy na łączną kwotę 2.670.283,00 zł.
Dofinansowanie otrzymały m.in.:
 "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi na projekt „Akcja - Biodegradacja" - warsztaty dla
uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego realizowane w laboratoriach "EC1 ŁódźMiasto Kultury”,
 Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o. o. na projekt „Woda wraca - edukacja
ekologiczna organizowana przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi dla mieszkańców
Łodzi, Pabianic i Konstantynowa Łódzkiego”.
Ponadto Fundusz zawarł 3 umowy z państwowymi jednostkami budżetowymi na łączną kwotę
241.528,00 zł. W 2019 r. dofinansowanie otrzymały:
 „Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w Łodzi na konferencje pn. „Funkcja
prewencyjna prawnych form ochrony przyrody przeznaczona dla przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego”,
 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na projekt „Społeczna
kampania edukacyjno-informacyjna pn: "Czad i Ogień. Obudź czujność”,
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi na zadanie "Krajobraz mojego regionu uczę i pokazuję" - konkurs edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego
(klas VI-VIII)”.
Podsumowując uzyskane efekty ekologiczne i rzeczowe w roku sprawozdawczym, z umów zawartych
w roku 2019 i latach ubiegłych, należy stwierdzić, że dzięki środkom Funduszu objętych zostało
edukacją ekologiczną ponad trzysta tysięcy osób. Zorganizowano ponad 1.151 wycieczek
i warsztatów terenowych dla dzieci i młodzieży, oraz ponad 600 konkursów i ok. 1.500 konferencji,
seminariów i warsztatów.
5.7
POZOSTAŁE ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA (ZI)
W ramach dziedziny Pozostałe Zadania Ochrony Środowiska w 2019 r. Fundusz wspierał finansowo
realizację zadań zakwalifikowanych do dwóch grup: nadzwyczajnych zagrożeń środowiska

(usuwanie skutków działań żywiołów i poważnych awarii) oraz innych zadań ochrony
środowiska.
Tabela nr 25
„Realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Pozostałe Zadania Ochrony Środowiska w 2019 r.”
Forma dofinansowania

Ilość
zawartych
umów
[szt.]

Kwota umowy
[zł]

Kwota
wypłacona
[zł]

Kwoty planowane
do wypłaty w
kolejnych latach*
[zł]

Pożyczka

8

2.885.473,00

1.950.418,00

935.055,00

Dotacja finansowanie służb
ratowniczych**

29

8.060.000,00

6.879.905,00

1.180.000,00

Dotacja doposażenie OSP**

151

3.684.925,00

3.641.747,52

34.594,00

Przekazanie środków PJB
Umowy 2019

5
193

791.200,00
15.421.598,00

791.102,00

0,00

13.263.172,52

2.149.649,00

Umowy zawarte w latach ubiegłych

1.935.343,00

35.000,00

Razem wypłaty 2019 r.

15.198.515,52

2.184.649,00

* kwota po korekcie wynikającej z rozliczenia umowy
**umowy opisane w rozdziale „Realizacja Programów Priorytetowych”
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W roku sprawozdawczym Fundusz zawarł 13 umów na łączną kwotę 3.676.673,00 zł. W omawianej
dziedzinie zawarto 8 umów pożyczek na łączną kwotę 2.885.473,00 zł oraz 5 umów o przekazanie
środków państwowym jednostkom budżetowym na kwotę 791.200,00 zł.
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska (usuwanie skutków działań żywiołów i poważnych awarii)
W tej grupie zadań WFOŚiGW w Łodzi zawarł 1 umowę o przekazanie środków państwowej jednostce
budżetowej z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na kwotę 400.000,00 zł
na zakup autocysterny, czyli ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – ciągnika siodłowego
z naczepą cysterną do wody o pojemności 25.410 litrów.
Inne zadania
W tej grupie zadań WFOŚiGW w Łodzi zawarł 12 umów na łączną kwotę 3.276.673,00 zł. Kwota
2.885.473,00 zł w ramach 8 umów pożyczek przeznaczona została na zakup maszyn oraz pojazdów
niezbędnych do wykonywania działań przyczyniających się do poprawy stanu środowiska tj. ciągników
do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków, specjalistycznego sprzętu na
potrzeby utrzymania terenów zieleni, agregatów prądotwórczych. Wsparcie otrzymały: Powiat
Piotrkowski, Powiat Poddębicki, Gmina Brzeźnio, Gmina Rząśnia, Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach (2 umowy), Zakład Wodociągów i Kanalizacji "Wod-Kan" sp.
z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej; Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki
Sp. z o.o.
Kwotę 391.200,00 zł w ramach 4 umów przekazano państwowym jednostkom budżetowym:
 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Łódź, która dokonała zakupu dwóch aut
terenowych do przeprowadzania kontroli zieleni przydrożnej oraz prowadzenia monitoringu
przyrodniczego, przy wsparciu 80.000,00 zł,
 Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, który dokonał zakupu samochodu terenowego dla
Państwowej Straży Łowieckiej w Łodzi, przy wsparciu 52.000,00 zł,
 Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Łodzi, który zrealizował zadanie
polegające na wzmocnieniu działalności kontrolnej WIOŚ w Łodzi poprzez zakup samochodu do
zadań specjalistycznych, przy wsparciu 48.000,00 zł,
 Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Łodzi, który zrealizował zadanie
polegające na doposażeniu w specjalistyczne pojazdy samochodowe wraz ze sprzętem do badania i
analizy spalin, przy wsparciu w wysokości 211.200,00 zł.
6 UMORZENIA POŻYCZEK
W roku sprawozdawczym do Funduszu wpłynęło 89 wniosków o częściowe umorzenie pożyczek,
z czego:
 66 wniosków uzyskało pozytywną decyzję Zarządu/Rady Nadzorczej,
 8 wniosków zostanie rozpatrzonych w 2020 r.,
 1 wniosek nie uzyskał pozytywnej decyzji Zarządu,
 14 wniosków pozostało bez rozpatrzenia/oceniono negatywnie/złożono rezygnację.
Ponadto rozpatrzono 1 wniosek złożony w 2018 r.
W 2019 r. podjęto 67 pozytywnych decyzji w sprawie umorzenia, w tym:
 Rada Nadzorcza dokonała umorzenia 14 pożyczek na łączną kwotę 6.622.364,09 zł,
 Zarząd Funduszu dokonał umorzenia 53 pożyczek na łączną kwotę 6.267.419,05 zł.
Z tego:
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 kwota umorzonych pożyczek jednostkom samorządu terytorialnego wyniosła 5.654.542,28 zł,
 kwota umorzonych pożyczek podmiotom z sektora finansów publicznych wyniosła
222.055,00 zł,
 kwota umorzonych pożyczek podmiotom poza sektorem publicznym wyniosła 7.013.185,86 zł.
Zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi…” i wnioskami
beneficjentów umorzono: 3.070.434,05 zł – bez wskazywania przeznaczenia (28 umów)
i 9.819.349,09 zł – ze wskazaniem przeznaczenia (39 umów).
Tabela nr 26
„Zestawienie umorzonych pożyczek przez WFOŚiGW w Łodzi w 2019 r.”
Kwota
Kwota
Średni procent
Ilość
Dziedzina
udzielonej
umorzona
umorzonej pożyczki
umów
pożyczki [zł]
[zł]
[%]
Ochrona Zasobów
25
15 367 844,70
5 543 902,37
36,07
Wodnych
Ochrona Powietrza
Gospodarka Odpadami
i Ochrona Powierzchni
Ziemi
Pozostałe Zadania
Ochrony Środowiska
Razem:

31

13 588 575,36

4 274 685,76

31,46

5

8 636 935,00

2 257 020,46

26,13

6

1 961 795,00

814 174,55

41,50

67

39 555 150,06

12 889 783,14

32,59

Wykres nr 2
„Umorzenia w podziale na dziedziny ochrony środowiska”

9%

Ochrona Zasobów
Wodnych (25
umów)

8%
37%

46%

Ochrona Powietrza
(31 umów)
Ochrona
Powierzchni Ziemi
(5 umów)
Pozostałe Zadania
(6 umów)
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7 REALIZACJA PROGRAMÓW PRIORYTETOWYCH W FORMIE DOTACJI
NA CZĘŚCIOWE SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH KREDYTÓW BANKOWYCH
W 2019 r. realizowane były również wypłaty dotacji z Programów priorytetowych polegających na
częściowych spłatach kapitału kredytów bankowych, które wdrażane były w roku 2018. Umowy w
ramach tych programów zawierane były do 31.12.2018 r. natomiast środki wypłacane były na podstawie
not obciążeniowych przesyłanych przez banki współpracujące w ramach poniższych programów do
końca 2019 r.
7.1
Program priorytetowy dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów
bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków
mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w latach 2018-2019
Cel programu: ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań
polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła
oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Program wdrażany był w roku 2018. Wypłaty
w ramach programu realizowane były w latach 2018 i 2019. Intensywność dofinansowania wynosiła od
40 do 50% kosztów kwalifikowanych. Wskaźnik osiągnięcia celu programu w latach 2018-2019 to
5.500 ∆CO2 Mg/rok .
Tabela nr 27
Realizacja „Programu priorytetowego dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału
kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków
mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach
2018-2019”
Planowana wypłata
Faktycznie wypłaty
Planowany efekt
Osiągnięty efekt
w roku 2019
w roku 2019 [zł]
ekologiczny łącznie w
ekologiczny
latach 2019-2020
w roku 2019
[zł]
4.233,73 ∆CO2
5.000.000
4.232.129
5.500 ∆CO2 Mg/rok
Mg/rok
Efekt ekologiczny będzie osiągany również w 2020 roku.
Różnica pomiędzy kwotą planowaną do wypłaty, a wypłaconą wynika z rezygnacji beneficjentów
z przyznanego dofinansowania bądź rezygnacji z kredytu bankowego jak również w dużej mierze
z powodu niezrealizowania zadania i nie oddania do użytkowania budynków, zgodnie z zapisami
programu tj. najpóźniej do dnia 10.10.2019 r. (w przypadkach budynków nowobudowanych),
co uniemożliwiło wypłaty dotacji.
7.2
Program priorytetowy dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów
bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2018-2019
Cel programu: wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie
realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na przyłączeniu budynków mieszkalnych do sieci
kanalizacji sanitarnej. Program wdrażany był w roku 2018. Wypłaty w ramach programu realizowane
były w latach 2018 i 2019. Intensywność dofinansowania wynosiła 60% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźnik osiągnięcia celu programu w latach 2018-2019 to 150 RLM.
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Tabela nr 28
Realizacja „Programu priorytetowego dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału
kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2018-2019”
Planowana wypłata
Faktycznie wypłaty
Planowany efekt
Osiągnięty efekt
w roku 2019
w roku 2019 [zł]
ekologiczny łącznie w
ekologiczny
latach 2018-2019
w latach 2018- 2019
[zł]
100.000
42.987
150 RLM
52,66 RLM
W roku 2019 został osiągnięty efekt ekologiczny -36,86 RLM.
7.3
Program priorytetowy dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów
bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 20172018
Cel programu: 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 oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na
terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
Wdrażanie Programu: 2017 r. Wydatkowanie środków: do 31.12.2018 roku. Intensywność
dofinansowania - dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania.
W roku 2019 został osiągnięty w ramach tego programu efekt ekologiczny w wysokości 9 RLM z umów
które zostały zrealizowane w grudniu 2018.
Łącznie z umów zawartych w latach 2018 – 2019 został osiągnięty efekt ekologiczny w wysokości
93 RLM.
7.4
Program priorytetowy dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów
bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 20182019
Cel programu: 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 oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na
terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
Wdrażanie Programu: 2018 r. Wydatkowanie środków: do 31.12.2019 roku. Intensywność
dofinansowania - dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Wskaźnik
osiągnięcia celu programu w latach 2019-2020 to 435 RLM.
Tabela nr 29
Realizacja „Programu priorytetowego dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału
kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w latach
2018-2019”
Planowana wypłata
Faktycznie wypłaty
Planowany efekt
Osiągnięty efekt
w roku 2019
w roku 2019 [zł]
ekologiczny łącznie w
ekologiczny
latach 2018-2019
w latach 2018- 2019
[zł]
300.000
190.654
435 RLM
458 RLM
W roku 2019 został osiągnięty efekt ekologiczny w wysokości 374 RLM
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7.5
Program priorytetowy dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów
bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków
mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w
latach 2017-2018
Cel programu: ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań
polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła
oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Program został zakończony tj. w roku 2019, nie zawierano umów. W 2019 r. trwało monitorowanie
stopnia osiągniecia planowanych efektów ekologicznych, zgodnie z poniższą tabelą:
Tabela nr 30
Realizacja „Programu priorytetowego dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału
kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków
mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach
2017-2018”
Planowana wypłata
Faktycznie wypłaty
Planowany efekt
Osiągnięty efekt
w roku 2019
w roku 2019 [zł]
ekologiczny łącznie w
ekologiczny
latach
2018-2019
[zł]
w roku 2019
1.456,13 ∆CO2
0,00
0,00
2.500 ∆CO2 Mg/rok
Mg/rok

8 REALIZACJA DOTACJI
W FORMIE DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH
W roku 2019 Fundusz nie przyjmował wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dopłat do
oprocentowania kredytów bankowych. Natomiast na podstawie umów zawartych w latach poprzednich
w formie dopłat do oprocentowania wypłacono w 2019 r. środki w wysokości 1.384.113,57 zł.
Planowana kwota do wypłaty w kolejnych latach z tytułu ww. umów wynosi 7.990.593,52 zł.

9 NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ INNE WYDATKI DOTACYJNE
9.1
NAGRODY
W 2019 r. ogłoszono VI edycję Konkursu „Ekologiczny magister i doktor” o nagrodę Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jego celem było wyłonienie najlepszych,
pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony
środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.
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Konkurs ogłoszony został w dwóch kategoriach:


Ekologiczny magister,



Ekologiczny doktor.

Do Konkursu mogli przystąpić absolwenci, którzy obronili pracę magisterską lub rozprawę doktorską
w roku akademickim 2018/2019, w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa
łódzkiego.
Konkurs ogłaszany został w następujących podkategoriach:
 nauki ekonomiczno-społeczne,
 nauki techniczne,
 nauki przyrodnicze,
 nauki prawnicze.
W kategorii Ekologiczny magister można było zgłaszać prace w następujących obszarach
tematycznych:
 ograniczanie niskiej emisji,
 adaptacja do zmian klimatu,






ochrona bioróżnorodności,
gospodarka odpadami,
zieleń miejska,
ochrona i zarządzanie wodami,




gospodarka leśna i ekologia
w produkcji żywności,
finansowanie i zarządzanie
w ochronie środowiska.

Łączna pula środków rozdysponowanych w 2019 r. w ramach konkursu wyniosła 60.000,00 zł.
Nagrodzono autorów 4 rozpraw doktorskich i 4 prac magisterskich.
Prace nagrodzone w kategorii „Ekologiczny doktor” – wysokość nagrody dla każdego laureata
10.000,00 zł:
 Wpływ stanu termodynamicznego wody na kinetykę procesu beztlenowej hydrolizy wybranych
substancji organicznych,
 Wpływ hormonów na fitoplankton oraz metody ich oznaczania w środowisku wodnym,
 Mechanizm genotoksycznego działania i wybrane efekty epigenetyczne glifosatu, jego preparatu
herbicydowego - Roundup 360 PLUS oraz metabolitu - kwasu aminometylofosfonowego
w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej człowieka,
 Hybrydowy model symulacyjny okanałowej turbiny wiatrowej w układzie tandem i jego
weryfikacja eksperymentalna.
Prace nagrodzone w kategorii „Ekologiczny magister” – wysokość nagrody dla każdego laureata
5.000,00 zł:
 Analiza aerodynamiczna wirnika małej turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu,
 Mchy i wątrobowce rezerwatu leśnego Molenda,
 Charakterystyka roślinności miejskiej z wykorzystaniem danych obrazowych oraz skaningu
laserowego na przykładzie centrum Łodzi,
 Ruda darniowa naturalna oraz jej modyfikacje własne.
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Fot. Nr 1 Laureaci VI edycji Konkursu „Ekologiczny magister i doktor”

III DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU W ZAKRESIE REALIZACJI
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
1 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
Zgodnie z podpisanym w dniu 25 listopada 2015 r. Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań
związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi
priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej powierzył Wojewódzkiemu Funduszowi realizację następującego zakresu
działań:
 przygotowanie i przeprowadzanie warsztatów dla wnioskodawców,
 wsparcie wnioskodawców w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie,
 kontroli na miejscu realizacji projektów.

2 OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO
DLA SEKTORA PUBLICZNEGO I MIESZKANIOWEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW
W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE
Najważniejsze działania realizowane w ramach tego Projektu to stworzenie ogólnopolskiej sieci
wsparcia doradczego związanego m.in. z przygotowaniem, monitorowaniem i weryfikacją Planów
Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wspieraniem inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, OZE
oraz związanych z poprawą jakości powietrza.

___________________________________________________________________________________ str. 44

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WFOŚiGW W ŁODZI ZA 2019 ROK

W ramach przedmiotowego projektu w WFOŚiGW w Łodzi funkcjonuje 5 Doradców Energetycznych.
Zadania Doradców wykonywane w 2019 r. koncentrowały się na prowadzeniu szkoleń dla osób na
stanowiska tzw. Energetyków Gminnych, wsparciu JST w zakresie weryfikacji aktualizacji Planów
Gospodarki Niskoemisyjnej oraz prowadzeniu spotkań informacyjnych/edukacyjnych dla JST oraz dla
ogółu mieszkańców, w tym z zakresu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Zorganizowano
również 4 konferencje regionalne Projektu Doradztwa Energetycznego we współpracy z Uniwersytetem
Medycznym w Łodzi, Społeczną Akademią Nauk w Łodzi, Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem
Łódzkim, w których łącznie wzięło udział 361 uczestników.
Ogółem w 2019 r. doradcy WFOŚiGW w Łodzi udzielili ponad 4.500 porad i konsultacji, bezpośrednich
lub mailowych. Weryfikowane były Plany Gospodarki Niskoemisyjnej oraz ich aktualizacje –
25 aktualizacji oraz 9 nowych. Doradcy brali udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach
i akcjach informacyjnych Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz w targach organizowanych
na terenie województwa. W spotkaniach informacyjnych organizowanych z udziałem doradców udział
wzięło ponad 1.880 osób.
Działania doradcze objęły 8 inwestycji, dla których wnioski o dofinansowanie złożono w roku 2019,
a kolejne 2 inwestycje sfinalizowano w roku sprawozdawczym w oparciu o działania doradcze
rozpoczęte w poprzednich latach. Ponadto doradcy kontynuowali rozpoczęte w 2017 roku szkolenia dla
pracowników socjalnych 2 ośrodków pomocy społecznej – w 2019 r. zorganizowano 2 szkolenia
w ramach których przeszkolono 50 osób. W I kwartale 2019 r. przeprowadzono 3 tury szkoleń dla
energetyków gminnych, w ramach których przeszkolono 89 osób z 85 gmin z terenu województwa
łódzkiego. Doradcy Energetyczni uczestniczyli również w organizacji 34 imprez o charakterze
masowym oraz brali udział w 8 audycjach radiowych i w jednej telewizyjnej.
Koszty kwalifikowane w ramach ww. projektu są w 100% refundowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach POIiŚ 2014-2020.

IV DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA FUNDUSZU
W 2019 r. kontrolowane były zadania dofinansowywane ze środków Funduszu w formie pożyczek
dotacji, w tym na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, przekazania środków państwowym
jednostkom budżetowym oraz zadania realizowane ze środków pochodzących z częściowego umorzenia
pożyczek. Kontrole dokonywane były na każdym z etapów związanych z udzielaniem, realizacją
i rozliczaniem przyznanego dofinansowania tj. na etapie:
- złożenia wniosku,
- realizacji umowy,
- po zakończeniu realizacji zadania,
- w okresie trwałości zadania.
Kontrole wykonywane były przez pracowników Funduszu zarówno w siedzibach Wnioskodawców
i Beneficjentów, jak i też w miejscach realizacji zadań.
W 2019 r. Fundusz przeprowadził 2.285 kontroli zadań. Celem przeprowadzonych kontroli 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,
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- zgodności kosztów realizacji zadania określonych w umowie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym oraz ze stanem faktycznym i z protokołami odbioru robót lub dostaw,
- zachowania przez Beneficjentów utrzymania trwałości zadania.

Tabela nr 31
„Ilość przeprowadzonych kontroli w podziale na dziedziny oraz rodzaje kontrolowanych zadań”
ilość kontroli
Dziedzina
[szt.]
Ochrona Powietrza
1.368
Ochrona Zasobów Wodnych
180
Ochrona Przyrody i Krajobrazu
50
Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi
350
Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring Środowiska
13
Edukacja Ekologiczna
31
Pozostałe Zadania Ochrony Środowiska
196
Razem
2.188
Rodzaj kontrolowanego zadania
Wnioski o częściowe umorzenie
Wykorzystanie środków z częściowego umorzenia
Razem wszystkie kontrole przeprowadzone w 2019 roku

72
25
2.285

W ramach 2.188 kontroli, 1.140 kontroli dotyczyła zadań realizowanych w ramach programu „Czyste
powietrze”.
W trakcie przeprowadzonych kontroli w 2019 r. protokoły z przeprowadzonych kontroli zawierały
uwagi i zalecenia pokontrolne na następujących etapach:
złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania – w 466 przypadkach,
realizacji umowy – w 148 przypadkach,
złożenia wniosku o częściowe umorzenie pożyczki – w 4 przypadkach,
wykorzystania środków pochodzących z częściowych umorzeń pożyczek – w 6 przypadkach.
Najczęściej ujawnianymi uchybieniami były m.in. nieprawidłowe ustalanie przez
Wnioskodawców/Beneficjentów kwalifikacji kosztów, rozbieżności pomiędzy zakresem rzeczowym
wskazywanym w dokumentacji w Funduszu a faktycznym jego wykonaniem, nie umieszczenia przez
Beneficjentów informacji o współfinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
W ramach zawartego w dniu 04.09.2013 Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych czynności
w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji zawartego pomiędzy Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zostały przeprowadzone kontrole dla nw. projektów:
 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Diecezji Łowickiej”, na który
zawarto umowę o dofinansowanie Nr 468/2013/Wn-05/OA-TR-ZI/D realizowaną przez Diecezję
Łowicką,
 „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Społecznej Akademii Nauk
w Radomsku, Ostrowie Wielkopolskim i Warszawie”, na który zawarto umowę
o dofinansowanie Nr 416/2013/Wn-05/OA-TR-ZI/D realizowaną przez Społeczną Akademię
Nauk,
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 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Daszyna”, na który
zawarto umowę o dofinansowanie Nr 441/2013/Wn-05/OA-TR-ZI/D realizowaną przez Gminę
Daszynę,
 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu Łęczyckiego:
Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach”,
na który zawarto umowę o dofinansowanie Nr 858/2014/Wn-05/OA-TR-ZI/D realizowaną przez
Powiat Łęczycki.
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w roku 2019
przeprowadzono kontrole nw. projektów:
 „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki”,
na który zawarto umowę o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-170/09-00 realizowaną przez
Gminę Aleksandrów,
 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka”, na
który zawarto umowę o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-141/09-00 realizowaną przez
Rawskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o.
Ustalenia z ww. kontroli nie wykazały żadnych uchybień.

V DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA
1 DZIAŁANIA PROMOCYJNE
W 2019 r. w Funduszu prowadzono działalność promocyjną na podstawie „Strategii działania
WFOŚiGW w Łodzi na lata 2017-2020 r. Działalność Funduszu promowano podczas:
 Dożynek Województwa Łódzkiego, które odbyły się w dniu 25.08.2019 r. na terenie stadniny
koni w Walewicach,
 spotkań informacyjnych organizowanych we współpracy ze Starostwami Powiatowymi we
wrześniu 2019 r. w:
 Brzezinach dla gmin z powiatów: łódzkiego wschodniego, brzezińskiego i skierniewickiego
oraz Miasta Łódź (21 gmin),
 Tomaszowie Mazowieckim dla gmin z powiatów: tomaszowskiego i rawskiego (17 gmin),
 Sieradzu dla gmin z powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, pabianickiego
(27 gmin),
 Wieluniu dla gmin z powiatów: wieluńskiego i wieruszowskiego (17 gmin),
 Pajęcznie dla gmin z powiatów: pajęczańskiego, radomskiego, bełchatowskiego (30 gmin),
 Opocznie dla gmin z powiatów: opoczyńskiego i piotrkowskiego (19 gmin),
 Poddębicach dla gmin z powiatów: poddębickiego i zgierskiego (15 gmin),
 Łowiczu dla gmin z powiatów: łowickiego, kutnowskiego i łęczyckiego (28 gmin)
Ogółem w wymienionych powyżej spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele 174 gmin z terenu
województwa łódzkiego. Ponadto w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi zorganizowano spotkania
informacyjne skierowane do przedsiębiorstw i zakładów energetyki cieplnej oraz spółdzielni
mieszkaniowych. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele 23 PEC/ZEC oraz ponad 30 spółdzielni
mieszkaniowych z terenu woj. łódzkiego.

___________________________________________________________________________________ str. 47

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WFOŚiGW W ŁODZI ZA 2019 ROK

Fot. Nr 2 Dożynki Województwa Łódzkiego w Walewicach .
Ponadto, Fundusz prowadził także inne działania promocyjne poprzez:
 stronę internetową www.wfosigw.lodz.pl,
 profil WFOŚiGW w Łodzi na portalu społecznościowym Facebook, który polubiło dotychczas
1266 osób; (wzrost o 218 subskrybentów),
 artykuły w miesięczniku RADA,
 współpracę z Radiem Łódź i emisję 20 audycji edukacyjno-informacyjnych „Jestem EKO”,
 współpracę z Telewizja Polską Oddział w Łodzi i produkcję oraz emisję 8 odcinkowego programu
infomacyjno– promocyjnego „Eko Inwestycje” na temat oferty WFOŚiGW w Łodzi (programy
priorytetowe, konkursy),
 współpracę z portalem internetowym TuŁódź przy produkcji oraz publikacji 6-ściu filmów
edukacyjno-promocyjnych dotyczących programów priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi oraz
obszarów wsparcia dla beneficjentów z województwa łódzkiego, w tym publikacje 6 artykułów
sponsorowanych na portalu i w mediach społecznościowych TuŁódź,
 uroczystości podpisania umów z OSP z terenu województwa łódzkiego w ramach programu
priorytetowego „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub
likwidacji zagrożeń dla środowiska”. Uroczystości odbyły się w dn. 11.07.2019 r.
w Gorzkowicach, 12.07.2019 r. w Rogóźnie oraz kolejnych 6 spotkań w dniach 1-3 października
w siedzibach Powiatowych Komend Straży Pożarnej w: Łowiczu, Tomaszowie Mazowieckim,
Poddębicach, Sieradzu, Bełchatowie oraz w Piotrkowie Trybunalskim.
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Fot. Nr 3 Kadr z programu TVPŁÓDŹ „Eko-Inwestycje”
Podsumowaniem działań promocyjnych była uroczystość, która odbyła się 18 grudnia 2019 r.
w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podczas uroczystości, Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Łodzi Wojciech Miedzianowski podsumował realizację programów oraz zadań
realizowanych w 2019 roku przez Fundusz oraz wręczone zostały nagrody laureatom VI edycję
Konkursu „Ekologiczny magister i doktor”.

Fot. Nr 4 Ceremonia wręczenia nagród laureatom konkursu „Ekologiczny magister i doktor”
2 EDUKACJA EKOLOGICZNA PROWADZONA W SIEDZIBIE FUNDUSZU W 2019 R.
W 2019 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi kontynuowana była edukacja ekologiczna poprzez
prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego. W roku
sprawozdawczym w zajęciach tych wzięło udział 1.568 osób, w tym 1.494 dzieci.
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Tematyka zajęć była dostosowana do wieku uczestników oraz ich możliwości intelektualnych.
Przygotowana oferta zajęć była skierowana m.in. do dzieci z placówek przedszkolnych, uczniów szkół
podstawowych i szkół średnich oraz do uczniów szkół specjalnych i ośrodków szkolnowychowawczych z terenu woj. łódzkiego. W okresie wakacji przygotowano także ofertę dla grup
zorganizowanych spędzających wakacje w miejscu zamieszkania.
Warsztaty ekologiczne składały się najczęściej z dwóch etapów tj. edukacji prowadzonej na ścieżce
ekologicznej, która znajduje się wokół budynku Funduszu oraz zajęć w sali edukacyjno–konferencyjnej.
Podczas zajęć uczestnicy oglądali krótkie materiały filmowe związane z tematyką zajęć, rozwiązywali
quizy i krzyżówki, tworzyli plakaty oraz krótkie scenki teatralne.
Tabela nr 32
„Zestawienie zajęć przeprowadzonych w siedzibie Funduszu w roku 2019”
Liczba
Łączna
Typ placówki
Ilość grup Liczba dzieci
opiekunów liczba osób
18
354
47
401
Przedszkole
Szkoła Podstawowa

42

1.045

16

1.061

Szkoła średnia

4

63

4

67

OSW/szkoły specjalne

2

32

7

39

3 VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES BIOGOSPODARKI
W dniu 07 października 2019 r. przedstawiciele Funduszu uczestniczyli w Międzynarodowym
Kongresie Biogospodarki, którego organizatorem było Województwo Łódzkie. Jest to jedno
z największych wydarzeń organizowanych cyklicznie na terenie naszego województwa, podczas
którego polskie i europejskie firmy oraz instytucje różnych sektorów dyskutują na temat idei rozwoju
biogospodarki oraz biospołeczności.
W wydarzeniu tym uczestniczyło pół tysiąca uczestników i prawie stu prelegentów, którzy debatowali
podczas 18 paneli tematycznych. Pracownicy WFOŚiGW w Łodzi byli zaangażowani w organizację
dwóch paneli tematycznych tj. Forum Antysmogowe oraz Fundusz, który finansuje i inspiruje
edukacje ekologiczną Drugi z paneli skierowany był do nauczycieli oraz dyrektorów szkół
i przedszkoli z terenu woj. łódzkiego. W panelu udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Wojewódzkiej
Policji. W panelu uczestniczyło ok. 120 osób.

4 DZIEŃ CZYSTEGO POWIERZA W SIEDZIBIE WFOŚIGW W ŁODZI,
14 listopada 2019 r. w siedzibie Funduszu zorganizowano obchody Dnia Czystego Powietrza, w którym
uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej z Kazimierza, gmina Lutomiersk.
Wzięli oni udział w warsztatach ekologicznych pn. „Smog czy smok?”.

5 PATRONAT ZARZĄDU
WFOŚiGW w Łodzi obejmował patronatem honorowym w 2019 r. szereg wydarzeń o zasięgu
wojewódzkim, a także wspierał przedsięwzięcia o zasięgu gminnym, powiatowym i lokalnym. Poprzez
patronat, Zarząd Funduszu chciał wyróżnić przedsięwzięcia o szczególnym charakterze, promować
zagadnienia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz wzmacniać wizerunek WFOŚiGW
w Łodzi jako lidera w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa łódzkiego.
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Patronatem Honorowym Zarządu WFOŚiGW w Łodzi w 2019 r. objęto:







IV Piotrkowski Festiwal Nauk Technicznych,
VI Olimpiada Wiedzy o Turystyce,
IV Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen,
Powiatowy Dzień dla Zdrowia i Urody - w ramach obchodów 20-lecia Powiatu Poddębickiego,
"Jedziemy, ale nie dymimy" - IV Rozprzański Rajd Ekologiczny,
500 Rocznica Nadania Praw i Przywilejów Mieszczanom Bolimowa.

Działalność promocyjna Funduszu w 2019 r. wpłynęła na wzrost zainteresowania zakresem możliwości
finansowania przez Fundusz różnego rodzaju inwestycji na terenie województwa łódzkiego.

VI INWESTYCJE KAPITAŁOWE
1 PAPIERY WARTOŚCIOWE
Na dzień 31.12.2019 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
780.144,20 zł.

2 POSIADANE UDZIAŁY I AKCJE
Na dzień 31.12.2019 r. WFOŚiGW w Łodzi posiadał udziały i akcje dziewięciu innych podmiotów
gospodarczych, nabyte do 2004 r. W roku sprawozdawczym Fundusz nie nabywał żadnych udziałów
i akcji, ani nie dokonał ich zbycia.
Tabela nr 33
„Stan posiadanych przez Fundusz udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego na dzień
31.12.2019 r.”
Liczba posiadanych
Udział procentowy
Nazwa spółki
aktywów
Funduszu
Geotermia Mazowiecka S.A.
180.000 szt. akcji
11,92%
MAZOVIA S.A. w upadłości

941 szt. akcji

poniżej 1%

Geotermia Uniejów im. S. Olasa Sp. z o.o.

4.000 szt. udziałów

35,15%

EKO-REGION Sp. z o.o.

1.010 szt. udziałów

10,07%

ZEC w Łowiczu Sp. z o.o.

4.122 szt. udziałów

51,02%

Spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
mBank S.A.
VRG S.A.
LARK.PL S.A.

7.100 szt. akcji

poniżej 1%

10.720 szt. akcji

poniżej 1%

440 szt. akcji

poniżej 1%
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VII ROCZNY PLAN FINANSOWY WFOŚIGW W ŁODZI NA 2019 rok
Tabela nr 34
„Realizacja Rocznego Planu Finansowego WFOŚiGW w Łodzi na 2019 r. [kwoty w zł]”
Lp.

Wyszczególnienie

Plan (pierwotny)

Plan (po
zmianach)

Wykonanie
Planu

Procent %
[5/4]

1

2

3

4

5

6

I.

Stan Funduszu na początek roku z
tego:

1 086 482 000,00

1 111 325 000,00 1 111 325 186,42

100,00

1.

Rzeczowy majątek trwały oraz
wartości niematerialne i prawne

18 848 000,00

18 454 000,00

18 454 468,62

100,00

2.

Udziały i akcje

20 298 000,00

19 967 000,00

19 966 513,52

100,00

3.

Środki pieniężne

412 434 000,00

432 468 000,00

432 467 722,97

100,00

4.

Papiery wartościowe w tym:

710 000,00

753 000,00

753 452,99

100,06

4.1.

papiery wartościowe Skarbu Państwa

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

papiery wartościowe jednostek
samorządu terytorialnego

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Należności

636 206 000,00

641 788 000,00

641 788 396,30

100,00

5.1.

w tym z tytułu udzielonych pożyczek

634 901 000,00

635 853 000,00

635 852 843,26

100,00

5.1.1.

w tym jednostkom sektora finansów
publicznych

190 631 000,00

185 638 000,00

185 637 956,70

100,00

6.

Pozostałe aktywa

80 000,00

105 000,00

104 742,19

99,75

7.

Zobowiązania (minus)

2 094 000,00

2 210 000,00

2 210 110,17

100,00

7.1.

w tym z tytułu pożyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.1.

w tym od jednostek sektora finansów
publicznych

0,00

0,00

0,00

0,00

107 500 000,00

129 396 000,00

129 304 755,34

99,93

II.

Przychody

1.

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

45 200 000,00

61 650 000,00

61 722 246,80

100,12

1.1.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie
ze środowiska

45 000 000,00

61 500 000,00

61 610 804,89

100,18

1.2.

Wpływy z tytułu administracyjnych
kar pieniężnych

200 000,00

150 000,00

111 441,91

74,29

2.

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

46 500 000,00

48 086 000,00

48 085 882,00

100,00

3.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Przychody z tytułu dotacji z budżetu
państwa w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

dotacje otrzymane na cele bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

dotacje otrzymane na cele
inwestycyjne

0,00

0,00

0,00

0,00
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Wyszczególnienie

Lp.

Plan (pierwotny)

Plan (po
zmianach)

Wykonanie
Planu

Procent %
[5/4]

3.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1.

dotacje otrzymane na cele bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2.

dotacje otrzymane na cele
inwestycyjne

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Środki otrzymane z Unii Europejskiej

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Przychody finansowe

15 180 000,00

19 030 000,00

18 845 097,98

99,03

5.1.

w tym odsetki z tytułu
oprocentowania udzielonych
pożyczek

10 200 000,00

11 700 000,00

11 234 918,87

96,02

5.1.1.

w tym od jednostek sektora finansów
publicznych

2 500 000,00

3 100 000,00

2 805 046,10

90,49

6.

Pozostałe przychody

620 000,00

630 000,00

651 528,56

103,42

Koszty

171 301 000,00

145 154 000,00

107 656 850,04

74,17

1.

Dotacje w tym:

101 550 000,00

81 348 000,00

76 392 901,09

93,91

1.1

dotacje na cele bieżące

24 900 000,00

17 300 000,00

15 178 798,60

87,74

1.1.1.

w tym przekazywane jednostkom
sektora finansów publicznych

19 800 000,00

14 500 000,00

12 785 322,83

88,17

1.2.

dotacje na cele inwestycyjne

70 500 000,00

57 900 000,00

55 364 415,92

95,62

1.2.1.

w tym przekazywane jednostkom
sektora finansów publicznych

42 000 000,00

20 300 000,00

20 401 289,61

100,50

1.3.

dopłaty do oprocentowania kredytów
bankowych

1 650 000,00

1 524 000,00

1 384 113,57

90,82

1.3.1.

w tym przekazywane jednostkom
sektora finansów publicznych

0,00

1 000,00

35,03

3,50

1.4.

spłaty kapitału kredytów bankowych

4 500 000,00

4 624 000,00

4 465 573,00

96,57

1.4.1.

w tym przekazywane jednostkom
sektora finansów publicznych

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

dopłaty do oprocentowania lub ceny
wykupu obligacji

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.1.

w tym przekazywane jednostkom
sektora finansów publicznych

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Środki przekazywane państwowym
jednostkom budżetowym za
pośrednictwem rezerwy celowej
budżetu państwa

4 500 000,00

3 462 000,00

2 916 534,00

84,24

3.

Umorzenia pożyczek

41 500 000,00

40 500 000,00

12 889 783,14

31,83

3.1.

w tym jednostkom sektora finansów
publicznych

7 030 000,00

6 500 000,00

5 876 597,28

90,41

4.

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

500 000,00

430 000,00

60 000,00

13,95

5.

Inne wydatki na rzecz ochrony
środowiska

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

III.
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Lp.

Wyszczególnienie

Plan (pierwotny)

Plan (po
zmianach)

Wykonanie
Planu

Procent %
[5/4]

6.

Koszty działalności organów i biura
w tym:

20 106 000,00

16 818 000,00

14 587 171,02

86,74

6.1.

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane w tym:

12 955 000,00

11 419 000,00

10 613 899,03

92,95

6.1.1.

wynagrodzenia

10 902 000,00

9 658 000,00

9 001 986,55

93,21

6.1.2.

składki na Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych

1 793 000,00

1 552 000,00

1 424 238,77

91,77

6.1.3.

składki na Fundusz Pracy

260 000,00

209 000,00

187 673,71

89,80

6.2.

zakup towarów i usług

5 115 000,00

3 641 000,00

2 319 786,54

63,71

7.

Koszty finansowe

2 075 000,00

2 075 000,00

743 462,02

35,83

7.1.

w tym płatności odsetkowe
wynikające z zaciągniętych
zobowiązań

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.1.

w tym od jednostek sektora finansów
publicznych

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Pozostałe koszty operacyjne

970 000,00

421 000,00

66 998,77

15,91

1 095 567 000,00 1 132 973 091,72

103,41

IV.

Stan Funduszu na koniec roku w
tym:

1 022 681 000,00

1.

rzeczowy majątek trwały oraz
wartości niematerialne i prawne

20 571 000,00

18 280 000,00

18 190 956,04

99,51

2.

udziały i akcje

19 909 000,00

18 700 000,00

19 337 702,34

103,41

3.

środki pieniężne

324 791 000,00

481 004 000,00

496 792 137,68

103,28

4.

papiery wartościowe w tym:

674 000,00

700 000,00

780 144,20

111,45

4.1.

papiery wartościowe Skarbu Państwa

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

papiery wartościowe jednostek
samorządu terytorialnego

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Należności

658 706 000,00

586 893 000,00

609 633 196,75

103,87

5.1.

w tym z tytułu udzielonych pożyczek

656 401 000,00

574 353 000,00

606 233 404,48

105,55

5.1.1.

w tym jednostkom sektora finansów
publicznych

239 701 000,00

211 538 000,00

217 216 295,06

102,68

6.

Pozostałe aktywa w tym:

80 000,00

100 000,00

65 939,45

65,94

6.1.

pozostałe należności

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Zobowiązania (minus)

2 050 000,00

10 110 000,00

11 826 984,74

116,98

7.1.

w tym z tytułu pożyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.1.

w tym od jednostek sektora finansów
publicznych

0,00

0,00

0,00

0,00

3 005 000,00

983 000,00

879 053,48

89,43

V.

Środki na wydatki majątkowe
własne 2)

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.
Plan pierwotny – Plan zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 104/XI/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku.
Plan po zmianach – Plan zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 93/XI/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku.
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VIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Realizacja Planu Finansowego Wsparcia WFOŚiGW w Łodzi na 2019 rok.
2. Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska
w 2019 roku.

Łódź, dn. 29.04.2020 r.
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