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1. Podstawa prawna i uwarunkowania opracowania planu działalności
Plan działalności został przygotowany i uchwalony na podstawie art. 400h ust.4 pkt 2 ustawy POŚ1 oraz opracowany
głównie w oparciu o Politykę Ekologiczną Państwa2, Strategię działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku3 oraz Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego4.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wspomaga finansowo zadania
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną na terenie województwa pomorskiego. Kierunki finansowego wsparcia
wyznaczane są poprzez Listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku na dany rok5.
Fundusz wspiera działania służące wypełnianiu celów wynikających z regionalnej i krajowej polityki ochrony środowiska.
Wsparcie finansowe samorządów, administracji rządowej, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych sprzyja
uczestniczeniu tych podmiotów w realizacji zamierzeń w sektorze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Działalność WFOŚiGW w Gdańsku w 2014 roku
W działalności Funduszu w roku 2014 duże znaczenie będzie miała realizacja zadań zmierzających do dalszej poprawy
stanu środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców, ochrony walorów przyrodniczych regionu,
przeciwdziałania przyspieszonym zmianom klimatu oraz efektywnego gospodarowania zasobami sprzyjającego rozwojowi
niskoemisyjnej gospodarki Pomorza. Powyższe zadania mają znaczący wpływ na poprawę stanu zdrowia, warunków i jakości
życia mieszkańców województwa pomorskiego. Jednocześnie umożliwią wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju.
Podobnie jak w latach poprzednich, celem Funduszu będzie zapewnienie jak najlepszego wykorzystania środków, krajowych
i zagranicznych, dla realizowanych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Wyzwaniem stojącym w 2014 roku przed Funduszem będzie zapewnienie środków finansowych dla projektów, które
w perspektywie finansowej 2007-2013 będą jeszcze korzystać ze wsparcia funduszy zagranicznych. Ponadto w miarę
możliwości prefinansowane będą zadania, które ubiegać się będą o dofinansowanie w nowej perspektywie 2014-2020.
Wsparcie finansowe przedsięwzięć i programów służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej województwa
pomorskiego odbywać się będzie poprzez system pożyczek, dotacji i dopłat do kredytów, udzielanych ze środków
WFOŚiGW w Gdańsku. Dofinansowaniem objęte będą zadania realizowane z udziałem środków UE oraz indywidualnie
w ramach innych programów krajowych i zagranicznych. Jednocześnie, dla zapewnienia harmonijnej realizacji zadań
nieprzewidzianych do dofinansowania ze środków UE, część środków finansowych Funduszu będzie przeznaczana na te
zadania.

2.1.

Priorytety, cele i działania

Celem generalnym Funduszu6, jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez
stabilne i efektywne wspieranie przedsięwzięć oraz inicjatyw służących środowisku w województwie pomorskim.
Działalność WFOŚiGW w Gdańsku, umożliwiająca osiągnięcie długoterminowych celów wynikających z zapisów
Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego oraz Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, koncentrować się będzie na wsparciu realizacji przedsięwzięć w następujących
priorytetach:
•
•
•
•
•

ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,
ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem,
racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
ochrona różnorodności biologicznej, informacja i edukacja ekologiczna,
monitoring środowiska, przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidacja ich skutków oraz
wspieranie innowacji.

1

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.).
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
3
Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020
roku
4
Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem perspektywą do roku 2020
5
Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Gdańsku na dany rok ogłaszana jest na stronie internetowej Funduszu
6
Cel generalny Funduszu określony jest w Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na
lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku
2
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Wdrażanie przedstawionych powyżej priorytetów będzie realizowane poprzez następujące cele szczegółowe:
Cel 1

Cel 2
Cel 3
Cel 4
Cel 5
Cel 6
Cel 7
Cel 8

Zapewnienie jak najlepszego wykorzystania środków krajowych i zagranicznych, w tym przede
wszystkim pochodzących z Unii Europejskiej, dla realizowanych przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska,
Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zwiększających potencjał finansowy Funduszu,
Zwiększenie sprawności organizacyjnej i efektywności funkcjonowania Funduszu,
Cyfryzacja procesów wewnętrznych Funduszu,
Doskonalenie współpracy z beneficjentami i usprawnienie procesu obsługi,
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
Adaptacja Funduszu do wdrażania nowych polityk i instrumentów finansowych Unii Europejskiej,
Kreowanie postaw proekologicznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i zapewnienie
powszechnego dostępu do rzetelnej i aktualnej informacji o stanie środowiska.

W ramach określonych powyżej priorytetów będą wspierane w szczególności następujące działania:
• ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego oraz do wód
powierzchniowych w zlewniach rzek: Wieprzy, Słupi, Łupawy, Łeby, Redy, Brdy, Wdy, Wierzycy, Raduni
i Liwy,
• realizacja założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych poprzez wyposażenie
aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnie ścieków,
• zapewnienie dostępu do czystej wody poprzez między innymi ochronę wód w zlewniach rzek oraz na
obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych i powierzchniowych, stanowiących źródło wody dla
potrzeb komunalnych,
• ograniczenie procesu degradacji jezior, w szczególności tych stanowiących wrażliwe ekosystemy oraz
opracowanie programów ochrony jezior, w tym ich rekultywacji,
• zabezpieczenie przed powodzią i podtopieniem oraz suszą i deficytem wody oraz usuwanie skutków powodzi,
• ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym gazów i pyłów, w szczególności ograniczenie niskiej
emisji na terenach miejskich i uzdrowiskowych,
• wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym promowanie energetyki rozproszonej, jako
najbardziej skutecznego sposobu dostarczania energii do odbiorców końcowych,
• zwiększenie efektywności energetycznej, w szczególności poprzez stosowanie rekuperacji, kogeneracji i
trójgeneracji oraz systemów zarządzania energią, przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej,
• zapobieganie powstawania odpadów oraz przygotowanie odpadów do ponownego użycia,
• zwiększenie udziału odzysku, w tym recyklingu, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii
odpadów,
• rekultywacja składowisk odpadów i terenów zdegradowanych,
• ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów, w tym niebezpiecznych,
• zachowanie różnorodności biologicznej na poziomie ekosystemów, gatunków i genów oraz zmniejszenie
antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo,
• prowadzenie, w tym we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, szerokiej akcji edukacyjnej
i informacyjnej dotyczącej rozwoju zrównoważonego, w tym poszanowania energii oraz ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, w tym ochrony strefy przybrzeżnej Bałtyku,
• wpieranie innowacji z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, OZE i gospodarki wodnej.
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2.2.

Zakres działalności

Priorytetowe programy i przedsięwzięcia na rok 2014 w województwie pomorskim określa Lista przedsięwzięć
priorytetowych WFOŚiGW w Gdańsku.
W 2014 roku planowane jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie szeregu konkursów tematycznych, w tym:
• „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” - konkurs adresowany do
gmin i powiatów województwa pomorskiego realizujących gminne/powiatowe programy usuwania azbestu,
przy wykorzystaniu przez Fundusz bezzwrotnych środków finansowych udostępnionych przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego
pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - część 2) Usuwanie wyrobów zawierających
azbest”;
• „Porządne Pomorze” – konkurs adresowany do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa
pomorskiego oraz ich jednostek budżetowych oraz innych podmiotów, dotyczy kompleksowych zadań
z zakresu zapobiegania powstawaniu odpadów oraz rozwoju systemów selektywnego zbierania odpadów
wraz z działaniami edukacyjno – informacyjnymi skierowanymi do mieszkańców;
• „Kawka dla Pomorza - konkurs adresowany do podmiotów wymienionych w programach ochrony powietrza,
które realizować będą działania naprawcze z zakresu ograniczenia niskiej emisji (wymiana lub modernizacja
systemów grzewczych, termomodernizacja, wykorzystanie OZE i wysokosprawnej kogeneracji, działania
naprawcze w transporcie). Wsparcie uzyskają zadania prowadzone na terenie obszarów, na których
stwierdzono niedotrzymanie norm jakości powietrza w zakresie stężenia pyłów oraz benzo[a]pirenu,
oraz być zlokalizowane na terenie miast powyżej 10 000 mieszkańców. Konkurs zrealizowany zostanie przy
wykorzystaniu środków finansowych udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego
„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.
• „Słoneczne Pomorze” - konkurs adresowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek
budżetowych i innych podmiotów ze 100% udziałami JST z terenu województwa pomorskiego, których
celem jest realizacja zadań związanych z wykorzystaniem kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych
oraz autonomicznych i energooszczędnych źródeł oświetlenia;
• „Czyste Powietrze Pomorza” - konkurs adresowany do gmin miejskich oraz gmin wiejskich leżących
w województwie pomorskim oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej
dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną. Celem konkursu jest realizacja zadań związanych z modernizacją
źródeł energii cieplnej, przyczyniających się do redukcji niskiej emisji;
• „Oszczędne Oświetlenie” – konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu
województwa pomorskiego oraz ich jednostek budżetowych oraz innych podmiotów ze 100% udziałem JST;
dotyczy kompleksowych zadań z zakresu modernizacji oświetlenia ciągów komunikacyjnych przy
wykorzystaniu energooszczędnych źródeł światła oraz urządzeń służących do zarządzania zużyciem energii;
• „Ekoefektywny Przedsiębiorca” – konkurs adresowany do przedsiębiorców pragnących wdrożyć rozwiązania
związane z ograniczeniem emisji, produkcją energii z OZE, oszczędnością energii i wody, chcących
wytwarzać energię cieplną lub elektryczną przy wykorzystaniu mikro i małych źródeł odnawialnych,
zarówno na potrzeby własne jak i odsprzedających ją do sieci. Dofinansowane będą zadania dotyczące
instalacji paneli fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych,
kotłów na biomasę, wysokosprawnej kogeneracji oraz urządzeń służących oszczędności energii;
• „Ekoinnowacyjne wdrożenia” – konkurs adresowany do jednostek sektora B+R (Badania i Rozwój), w tym
szkół wyższych oraz przedsiębiorstw z terenu województwa pomorskiego prowadzących działalność B+R.
Dofinansowanie uzyskają przede wszystkim innowacyjne projekty służące rozwiązaniu problemów
środowiskowych występujących w regionie oraz mające na celu wdrożenie racjonalizatorskich
przedsięwzięć.
• „Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów” - konkurs adresowany do potencjalnych pracodawców,
którzy zatrudnią absolwenta na podstawie umowy o pracę w wymiarze całego etatu i zapewnią jego
praktyczne przygotowanie do pracy w ochronie środowiska i gospodarce wodnej;
• „Konkurs dla magistrantów” - konkurs adresowanych do magistrantów, tj. studentów kończących
w bieżącym roku akademickim: I rok studiów stacjonarnych II stopnia lub IV rok jednolitych stacjonarnych
studiów magisterskich w publicznych szkołach wyższych w województwie pomorskim. Celem konkursu jest
wyłonienie najbardziej wartościowych pod względem naukowym i praktycznym projektów prac
magisterskich poświęconych ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz udzielenie ich autorom dotacji
w formie stypendium;
• „Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego” - w konkursie
mogą uczestniczyć samorządowe jednostki organizacyjne ustawowo powołane do działalności związanej
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z ochroną środowiska, instytuty badawcze oraz uczelnie, organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia
i fundacje, których celem statutowym jest edukacja lub ochrona środowiska, media i wydawnictwa. Celem
konkursu jest wyłonienia zadań, które przyniosą najlepsze efekty w zakresie edukacji ekologicznej na terenie
województwa pomorskiego;
• „Nasze jezioro nasza sprawa” - konkurs adresowany do podmiotów prowadzących szkoły ponadpodstawowe
z terenu województwa pomorskiego oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego,
których celem jest podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów jeziornych,
zależności i procesów zachodzących w zlewni jeziora, ochrony wód i przyrody jezior. Celem konkursu jest
przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczności lokalnych na stan jezior oraz zainicjowanie przedsięwzięć
proekologicznych dotyczących poprawienia jakości ekosystemów jeziornych;
• „Bałtycki Festiwal Nauki” – konkurs adresowany do szkół wyższych działających na terenie województwa
pomorskiego, Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz Państwowych Instytutów Badawczych. Celem
konkursu jest wyłonienie zadań prezentujących osiągnięcia nauk przyrodniczych, chemicznych
i technicznych oraz ich zastosowanie w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
W perspektywie finansowej budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013, WFOŚiGW w Gdańsku pełni funkcję Instytucji
Wdrażającej (IW) w systemie zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), dla I i II
osi priorytetowej dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro. W latach 2009-2013 Fundusz zawarł 21 umów
o dofinansowanie w ramach POIiŚ. W 2013 r. zakończono realizację 7 umów i podjęto działania związanie z potwierdzeniem
osiągnięcia wskaźników rezultatu, natomiast w 2014 roku przewiduje się rozszerzenie zakresu rzeczowego 5 projektów.
W 2014 r. planuje się podpisanie kolejnych 10 umów dla projektów podlegających obecnie ocenie merytorycznej II
stopnia. Liczba ta może się zwiększyć z uwagi na ogłoszenie w IV kwartale 2013r. przez Ministerstwo Środowiska kolejnego
naboru wniosków o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ.
W 2014 r. pracownicy WFOŚiGW w Gdańsku będą zaangażowani w ocenę formalną i merytoryczną I stopnia oraz w
ocenę merytoryczną II stopnia wniosków o dofinansowanie. Prowadzone będą negocjacje mające na celu
podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie. Kontynuowane będą działania związane z monitorowaniem postępu
rzeczowego i finansowego oraz z rozliczeniem końcowym kolejnych 4 projektów. Obok zaplanowanych kontroli na miejscu,
planuje się przeprowadzenie pierwszej kontroli trwałości jednego z zakończonych już projektów. Pracownicy będą realizować
również obowiązki sprawozdawcze wobec Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej.
W 2014r. Fundusz kontynuować będzie współpracę z NFOŚiGW w zakresie realizacji następujących Programów
Priorytetowych:
•

•
•

„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”. Program przewiduje możliwość
dofinansowania projektów w formie dotacji do 45% ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz
kolejnych 45% w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW;
„Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - część 2) Usuwanie wyrobów zawierających
azbest”. Program przewiduje możliwość dofinansowania w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych,
w tym do 50% ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
„Współfinansowanie poprzez wfośigw przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze
środków UE”. Środki NFOŚ udostępnione w ramach tego Programu przeznaczone mogą być na wsparcie
beneficjentów, realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w ramach programów
operacyjnych na lata 2007-2013 z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi lub gospodarki wodnościekowej, w szczególności: PO IiŚ, RPO WP oraz PROW. Dofinansowanie może być udzielone w formie
pożyczki.

Ponadto rozwijana będzie współpraca z NFOŚiGW w zakresie monitorowania wdrażania projektów Systemu
Zielonych Inwestycji GIS (Green Investment Scheme) w ramach następujących programów priorytetowych:
- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej;
- Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów użyteczności publicznej;
- SOWA – energooszczędne oświetlenie publiczne;
- GAZELA – niskoemisyjny transport.
Na podstawie Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze7
w porozumieniu z Samorządem Województwa WFOŚiGW w Gdańsku będzie pełnił funkcję koordynatora działań w zakresie
7
Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego w
dniu 8 sierpnia 2013 r., Uchwałą nr 931/275/13.
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poprawy efektywności energetycznej, upowszechniania wykorzystania OZE oraz poszanowania energii. Planuje się, że
w ramach struktury Funduszu funkcjonować będzie Zespół ds. poszanowania energii.
Dla osiągnięcia celów i skutecznej realizacji zadań Zarząd WFOŚ w Gdańsku podejmie działania
w zakresie:
1. Zwiększenia nakładów na ochronę środowiska dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego poprzez
pozyskiwanie środków udostępnianych w ramach Programów Priorytetowych NFOŚiGW.
2. Pomocy merytorycznej dla samorządów przy przygotowaniu inwestycji oraz podjecie prefinansowania projektów,
które będą ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE.
3. Zwiększenia nakładów na ochronę środowiska poprzez dopłaty do odsetek od kredytów bankowych oraz
współpracę z bankami w zakresie dopłat do odsetek w ramach linii kredytowych na wybrane zadania związane z
ochroną środowiska.

2.3

Informacja i promocja

Zarząd WFOSiGW w Gdańsku poprzez stronę internetową www.wfosigw.gda.pl oraz portal społecznościowy Facebook
informuje o działaniach Funduszu. Wiadomości te podawane są też za pośrednictwem newslettera, który co 1-2 tygodnie
wysyłany będzie do mediów oraz osób lub firm, które zgłosiły chęć jego otrzymywania. Informacje o zadaniach
realizowanych z udziałem środków WFOŚiGW w Gdańsku będą również zamieszczane na stronach internetowych
beneficjentów.
Działania promocyjne i informacyjne dotyczyć będą również popularyzacji działań realizowanych w ramach
PO IiŚ, w których Fundusz uczestniczy jako instytucja wdrażająca. Ponadto, jak dotychczas, we współpracy
z Funduszem w regionalnych mediach publikowane i emitowane będą artykuły i audycje dotyczące ochrony środowiska
i przyrody Pomorza służące kształtowaniu postaw proekologicznych wśród mieszkańców województwa. WFOŚiGW
w Gdańsku wspierać będzie także kampanie promocyjne i informacyjne służące edukacji ekologicznej. W ramach projektów
inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu realizowane będą również działania promujące rozwiązania, które
sprzyjają ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

3. Finansowanie działalności WFOŚiGW w Gdańsku
3.1.

Plan Finansowy na 2014 rok

Szczegółowy plan finansowy został przedstawiony jako odrębny dokument w postaci tabelarycznej z krótkim opisem
zasad, które stosowano w celu określania jego poszczególnych pozycji. Tabela zgodna jest z wzorem, o którym mowa w § 3
ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr
226, poz. 1479).
Stan funduszu własnego na początku roku szacuje się na poziomie 185,8 mln zł został określony na podstawie dostępnych
aktualnie informacji i spodziewanej realizacji. Odpowiada on aktywom netto, czyli aktywom funduszu pomniejszonym
o zobowiązania.
Pozycje przychodów i kosztów odpowiadają zwiększeniom i zmniejszeniom wartości funduszu własnego,
z wyjątkiem wydatków i zakupów inwestycyjnych własnych, które nie wpływają na wartość funduszu własnego. Przychody
zaplanowano w wysokości 41.370 tys. zł, zaś koszty w wysokości 40.995 tys. zł.
W planie finansowym uwzględniono środki planowane do otrzymania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w formie udostępnienia środków lub pożyczki w ramach Programów Priorytetowych:
a) z umów już podpisanych:
•
•
•

„Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - część 2): Usuwanie wyrobów zawierających
azbest”;
„Współfinansowanie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska gospodarki wodnej
przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE”;
„KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój
rozproszonych odnawialnych źródeł energii”;

b) z umów planowanych:
•

„SYSTEM”:
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– część 1 Usuwanie wyrobów zawierających azbest
– część 2 Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz
podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
Według szacunków stan funduszu własnego na koniec roku jest wynikiem zwiększenia o przychody i pomniejszenia
o koszty stanu z początku roku, wyniesie 186,2 mln zł.
Ze względu na opóźnienia ustawodawcze w zakresie uchwalenia Ustawy o odnawialnych źródłach energii, inwestorzy
zainteresowani realizacją projektów z zakresu energetyki odnawialnej, mogą zdecydować się na wstrzymanie lub nawet
rezygnację z ich realizacji. Taka sytuacja skutkować może pozostaniem pod koniec roku na kontach Funduszu większych od
zaplanowanych środków finansowych. Jednakże w przypadku uchwalenia przedmiotowej ustawy w oczekiwanym kształcie,
przewiduje się znaczną aktywność inwestorów. Aby sprostać zapotrzebowaniu na środki wspierające rozwój branży OZE
Fundusz musi zapewnić w budżecie odpowiednio duże środki na ten cel.

3.2.

Plan podziału środków finansowych w 2014 roku

Plan podziału środków finansowych w 2014r. na zadania statutowe:
a) według kierunków wydatkowania:
• ochrona wód i gospodarka wodna
- 45% ± 5%
• ochrona powietrza, w tym odnawialne źródła energii
- 20% ± 3%
• gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
- 15% ± 6%
• ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
- 10% ± 2%
• zadania przeciwpowodziowe, monitoring i inne
- 10% ± 5%
b) według formy wydatkowania:
• pożyczki
- 75% ± 5%
• dotacje (w tym dopłaty do odsetek i środki dla pjb)
- 25% ± 5%

Na stronie tytułowej wykorzystano zdjęcie autorstwa Michała Barcza
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