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Sprawozdanie  
z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  
za rok 2008 

 

I. Podstawy prawne działania Funduszu 

 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
działa na mocy ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska     
(j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.). 
 
Działając na podstawie art. 416 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska, Minister Środowiska nadał statut Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

II. Organy Funduszu 

 
1. Rada Nadzorcza 
 Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie składa się z 7 członków. Na początku 2008 skład Rady 
Nadzorczej stanowili: 
   

1. Zbigniew Myczkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony 

przez Ministra Środowiska, 

2. Henryk Okarma – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, 

3. Andrzej Masny – Dyrektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 

4. Paweł Ciećko – Małopolski Wojewódzki inspektor Ochrony Środowiska, 

5. Kazimierz Czekaj – przedstawiciel samorządu gospodarczego, 

6. Stefan Nowak – przedstawiciel samorządu gospodarczego, 

7. Grzegorz Tabasz – przedstawiciel organizacji ekologicznych. 
 
 Uchwałą Nr XV/195/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia                       
28 stycznia 2008 r. pan Zbigniew Myczkowski został odwołany z funkcji 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
 Uchwałą nr XV/196/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia                    
28 stycznia 2008 r. pani Aleksandra Malarz – przedstawiciel Ministra Środowiska – 
z dniem 1 lutego 2008, została powołana na funkcję Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej              
w Krakowie. 
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Rada Nadzorcza w 2008 r. odbyła 12  posiedzeń,  na których  podjęła  247 uchwał. 
 Uchwaliła między innymi:  

 nowelizację „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji”, 

 aktualizację rocznego planu finansowego na rok 2008,  

 aktualizację rocznego planu działalności Funduszu na rok 2008. 
 
Rada Nadzorcza ustaliła terminy list rankingowych w roku 2009.  Wybrała ofertę 
firmy do badania sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2008.   
 
 28 marca 2008 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła bilans oraz rachunek zysków           
i strat WFOŚiGW w Krakowie za rok obrotowy 2007 i podzieliła zysk netto 
WFOŚiGW w Krakowie za rok obrotowy 2007 oraz zatwierdziła sprawozdanie                   
z działalności WFOŚiGW w Krakowie za 2007 rok.  
 23 czerwca 2008 r. Rada Nadzorcza uchwaliła listę przedsięwzięć 
priorytetowych z województwa małopolskiego na rok 2009. 
 13 października 2008 r. Rada Nadzorcza przyjęła roczny plan działalności                             
na rok 2009 i roczny plan finansowy na rok 2009. 
 23 grudnia 2008 r. Rada Nadzorcza ustaliła „Zasady udzielania i umarzania 
pożyczek oraz udzielania dotacji” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska                     
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na rok 2009 i przyjęła Regulamin konkursu                 
na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa 
małopolskiego na rok 2009. 
  
2. Zarząd 
 
Zarząd Funduszu  w roku 2008 r. stanowili: 
 
Krzysztof Bolek    -  Prezes Zarządu  
Wiesław Bury   -  Zastępca Prezesa d/s Ekonomiczno-Prawnych  
Jan Wieczorkowski  -  Zastępca Prezesa d/s Technicznych  
 
 W 2008 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                       
i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbył 57 posiedzeń, na których podjął 743 
uchwały. 

III. Organizacja Biura 

 
 Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie znajduje się w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12.  
 W 2008 r. Fundusz posiadał filie: w Nowym Sączu przy ul. Kraszewskiego 6,  
w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5. 
 Od 04.05.1994 r. Fundusz posiada numer identyfikacyjny REGON : 

P-350636899-85935000 
59-1-941-35007 
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Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnienie wynosiło 26 osób (25 etatów),            
21 osób w Krakowie, 3 osoby w Nowym Sączu, 2 w Tarnowie. 

 

IV. Realizacja planu Funduszu w 2008 r. 

 Roczny   plan  finansowy   Funduszu na rok 2008 zakładał: 
     (metoda memoriałowa)          
I.    Stan finansowy Funduszu na początek roku   215 015 686- 
 
II.   Dochody         196 172 000,- 
1.Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych        54 070 000,- 
2. Dochody z operacji finansowych           7 500 000,- 
3. Odsetki od udzielonych pożyczek         10 000 000,- 
4. Dochody z tytułu pomocy technicznej POIiŚ          3 800 000,- 
5. Dochody z tytułu finansowania programów realizowanych w ramach narodowych 
strategicznych ram odniesienia                          120 800 000,- 

7. Pozostałe                    2 000,- 
 
III.  Przychody         63 300 000,- 
1. Spłaty rat udzielonych pożyczek        62 500 000,- 
2. Przychody ze sprzedaży usług (wynajem)            800 000,- 
 
I. + II. + III.                    474 487 686,- 

 
IV. Koszty działalności Funduszu         171 950 000,- 
1.Dotacje        -  22 500 000,-zł 
2.Dopłaty do oprocentowanych kredytów i pożyczek  -       400 000,-zł 
3.Umorzenia pożyczek                     -  19 000 000,-zł 
4.Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska  -       350 000,-zł 
5.Koszty obsługi wdrożenia projektów i programów finansowanych  
 ze środków pomocy zagranicznej    -       200 000,-zł 
6.Zwrot utraconych dochodów dla gmin, na terenie których znajdują się 
grunty będące własnością Skarbu Państwa pokryte wodami jezior 
o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty 
zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne (Prawo wodne)  -       400 000,-zł 
7.Rekompensata (utracone dochody) dla jednostek samorządu  
terytorialnego za ustawowe zwolnienie z podatków lokalnych  
(z wyjątkiem rolnego i leśnego) gruntów objętych ochroną ścisłą, 
czynną lub krajobrazową, budynków i budowli w parkach 
narodowych oraz rezerwatach przyrody    -    1 500 000,-zł 
8.Koszty utrzymania organów i biura wraz z amortyzacją środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, z pomocą techniczną POIiŚ -     6 800 000,-zł 
9.Dotacje z tytuły finansowania programów realizowanych w ramach narodowych 
strategicznych ram odniesienia     -     6 800 000,-zł 
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V. Rozchody                241 370 000,- 
1. Pożyczki                    221 040 000,- 

2. Wydatki majątkowe                                       20 330 000,- 

IV. + V.          413 320 000,- 

VI. Stan finansowy Funduszu na koniec roku              61 167 686,- 

IV. + V. + VI.          474 487 686,- 

Rozchody z tytułu pożyczek na ochronę środowiska i zakup obligacji 
długoterminowych w kwocie  221 040 000,-zł zaplanowano w następujący 
sposób:   

- Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 
  proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju       100 000,- 
 
- Wspomaganie zadań państwowego momitoringu środowiska         50 000,- 

- Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań 
        stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła        50 000,- 

- Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych  
        z dostępem do informacji o środowisku        100 000,- 

- Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących   
  ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń 
  ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej                          50 000,- 

- Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie 
  terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków       200.000,- 

- Realizacja przdsięwzięć związanych z gospodarką odpadami 
   i ochroną powierzchni ziemi               14 000 000,- 

- Przedsięwzięcia związane z ochrona powietrza     2 000 000,- 

- Przedsięwzięcia związane z ochroną wód   87 000 000,- 

- Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują 
  przekroczenia standardów ochrony środowiska        100 000,-  

- Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc 
  dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii   6 000 000,- 

- Wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych     500 000,- 

- Wspieranie ekologicznych form transportu    3 000 000,- 

- Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące 
   na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw 
   rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach  
  szczególnie chronionych na podst. przepisów o ochronie przyrody       100 000,- 

- Inwestycje ekologiczne realizowane ze środków pochodzących z  
  Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych              85 500 000,- 

- Działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów,  
   będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochr.zabytków        200 000,- 

- Badania, upowszechnianie ich wyników, a także postępu technicznego 

  w  zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej        300 000,-  
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- Opracowanie i wdrażanie nowych technik i technologii,  w szczególności   dotyczących  

ograniczenia emisji i zużycia wody, a także   efektywnego wykorzystania paliw    16 800 000,-  

- Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, 
  w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego        100 000,- 

- System kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie 
  ze środowiska, a w szczególności tworzenie baz danych podmiotów 
  korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat         50 000,- 

- Opracowanie planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi 
         oraz utworzenie katastru wodnego         20 000,- 

- Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz  
         terenów na których te ruchy występują       400 000,- 

- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające 
  z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalone w planach działalności woj. funduszy, 
 w tym realizacja programów ochrony środowiska...       750 000,- 

- Zadania związane ze zwiększeniem lesistości kraju oraz zapobieganiem likwidacją 
  szkód w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne       100 000,- 

- Opracowanie planów ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy 
  o ochronie  przyrody oraz prowadzeniu monitoringu przyrodniczego         20 000,- 

- Działania, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu 
  gruntów rolnych do zalesień w tym pokrywanie kosztów sporządzania planów  
  zalesień oraz kosztów sadzonek przekazywanych rolnikom w celu zalesiania 
  gruntów rolnych         50 000,- 

- Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska     200 000,- 

- Działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków  3 200 000,- 

- Koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art.17b ust 5  

ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach      100 000,- 
 

Wydatki w łącznej kwocie 171 950 000,-zł zaplanowano w następujący sposób: 
 
Dotacje                 22 500 000,- 

- Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 
  proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju    1 200 000,- 
 
- Wspomaganie zadań państwowego momitoringu środowiska    1 000 000,- 

- Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań 
        stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła                    50 000,- 

- Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych  
        z dostępem do informacji o środowisku    1 350 000,- 

- Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących   
  ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń 
  ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej                    5 000 000,- 

- Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie 
  terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków       800.000,- 

- Realizacja przdsięwzięć związanych z gospodarką odpadami 
   i ochroną powierzchni ziemi                   700 000,- 
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- Przedsięwzięcia związane z ochrona powietrza                   500 000,- 

- Przedsięwzięcia związane z ochroną wód        500 000,- 

- Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują 
  przekroczenia standardów ochrony środowiska       400 000,-  

- Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc 
  dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii     2 000 000,- 

- Wspieranie działalności  związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych      100 000,- 

- Wspieranie ekologicznych form transportu         100 000,- 

- Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące 
   na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw 
   rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach  
  szczególnie chronionych na podst. przepisów o ochronie przyrody       100 000,- 

- Inwestycje ekologiczne realizowane ze środków pochodzących z  
  Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych     1 000 000,- 

- Działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów,  
   będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochr.zabytków        150 000,- 

- Badania, upowszechnianie ich wyników, a także postępu technicznego 

  w  zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej        100 000,-  

- Opracowanie i wdrażanie nowych technik i technologii,  w szczególności dotyczących 
  ograniczenia emisji i zużycia wody, a także  efektywnego wykorzystania paliw   1 400 000,-  

- Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, 
  w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego       300 000,- 

- System kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie 
  ze środowiska, a w szczególności tworzenie baz danych podmiotów 
  korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat       100 000,- 

- Opracowanie planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi 
         oraz utworzenie katastru wodnego       100 000,- 

- Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz  
         terenów na których te ruchy występują       100 000,- 

- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające 
  z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalone w planach działalności woj. funduszy, 
 w tym realizacja programów ochrony środowiska….                                              1 100 000,- 

- Zadania związane ze zwiększeniem lesistości kraju oraz zapobieganiem likwidacją 
  szkód w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne         50 000,- 

- Opracowanie planów ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy 
  o ochronie  przyrody oraz prowadzeniu monitoringu przyrodniczego       200 000,- 

- Działania, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów 
  rolnych do zalesień w tym pokrywanie kosztów sporządzania planów  zalesień oraz kosztów 
  sadzonek przekazywanych rolnikom w celu zalesiania gruntów rolnych        100 000,- 

- Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska     400 000,- 

- Działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków  3 400 000,- 

- Koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art.17b ust 5  

ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach       200 000,- 
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Dopłaty do kredytów preferencyjnych                400 000,- 

Koszty działalności Funduszu            6 800 000,- 

Umorzenia pożyczek                   19 000 000,- 
 
Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska       350 000,- 
 
Koszty obsługi wdrożenia projektów i programów finansowanych ze środków  
pomocy zagranicznej,  jeżeli nie zostały zapewnione na ten cel środki pochodzące z 
tej pomocy lub innych źródeł                200 000,- 
 
Zwrot utraconych dochodów dla gmin, na terenie których znajdują się grunty  
będące własnością Skarbu Państwa pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie  
lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki  
wodne (Prawo wodne)          400 000,- 
 
Rekompensata (utracone dochody) dla jednostek samorządu terytorialnego za 
ustawowe zwolnienie z podatków lokalnych (z wyjątkiem rolnego i leśnego)  
gruntów objętych ochroną ścisłą,czynną lub krajobrazową, budynków i budowli w 
parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody                   1 500 000,- 

Dotacje z tytułu finansowania programów realizowanych w ramach narodowych 
strategicznych ram odniesienia (POIiŚ)           120 800 000,- 

 
Wpływy środków - stan na 31.12.2008 r. przedstawia poniższa tabela: 

  
OPŁATY 

 
KARY 

SPŁATY 
POŻYCZEK 

ODSETKI 
OD 

POŻYCZEK 
(w ujęciu 
kasowym) 

 
INNE 

DOCHODY 
FINAN- 
SOWE 

 
RAZEM 

 

Stan 
środków na 
01.01.2008 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
215 015 685,74 

 

 
PLAN 

 
54 000 000,00 

 

 
70 000,00 

 

 
62 500 000,00 

 
10 000 000,00 

 
2 000,00 

 
7 500 000,00 

 
134 072 000,00 

 

WYKO-
NANIE 

 
54 616 230,35 

 
 71 097,47 

 

 
67 377 026,44 

 
11 121 240,69 

 
1 617,85 

 
13  066 557,52 

 
146 253 770,32 

% DO 
PLANU 

 
101,14 

 

 
101,57  

 
107,80 

 
111,21 

 
80,89 

 
174,22 

 
109,09 

   
 Ostatecznie planowane wpływy zostały wykonane w 109,09 % i wyniosły      
146 253 770,32 zł., co dało  łącznie  ze stanem środków  na dzień 01.01.2008 r. 
kwotę w wysokości 361 269 456,06  zł. 
 Wpływy z tytułu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska, 
przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, były wyższe              
o 1,57% i ostatecznie wyniosły  71 097,47 zł. 
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 W 101,14% wykonano wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie             
ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego. Wpływy z tego tytułu wyniosły 54 616 230,35 zł. 
 Dochody z operacji finansowych były wyższe od planowanych o 74,22%                 
i wyniosły  13 066 557,52 zł. 
 Wpływy z tytułu spłat pożyczek wykonano w 107,80% i wyniosły one             
67 377 026,44 zł. 
 Wyższe o 11,21% od planowanych były dochody z oprocentowania                     
od udzielonych pożyczek. Ostateczne wpływy z tego tytułu osiągnęły 11 121 240,69 
zł. 
W roku obrachunkowym 2008 Fundusz osiągnął zysk netto  47 454 993,16 zł.  
 
Strukturę wydatkowania środków finansowych WFOŚiGW w Krakowie w roku 
2008 obrazuje poniższy wykres. 



                                                                                                                Sprawozdanie 
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STAN  REALIZACJI  PLANU POŻYCZEK  I  DOTACJI  na dzień  31.12.2008 r. 
 

 2007 r.  2008 r. 
  

% % % 

         Treść Wykonanie Plan Wykonanie Uchwały 4/3 5/3 4/2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pożyczki 93 307 336 221 040 000 130 854 175 215 096 053 59,20 97,31 140,24 

Dotacje 13 284 281 22 500 000 12 842 046 18 294 112 57,08 81,31 96,67 

Dopłaty do 
kredytów 

preferencyjnych 
73 405 400 000 163 698  40,92 0,00 223,00 

Nagrody za 
działalność na 
rzecz ochrony 

środowiska 

 350 000 350 000  110,00 0,00  

Razem 106 665 022 244 290 000 144 209 919 233 390 165 59,03 95,54 135,20 

 

 
 

Finansowanie ochrony środowiska w podziale na dziedziny, formy finansowania.  

       

Lp Forma finansowania 
Gospodarka 
ściekowa i 

ochrona wód 

Ochrona 
powietrza 

atm. i klimatu 

Gospodarka 
odpadami 

Pozostałe RAZEM 

0 1 2 3           4 5 6 

1 
Finansowanie zwrotne           
(pożyczki, kredyty                  
i konsorcja) 

          

65 296 345 37 618 271 10 480 190 17 459 369 130 854 175 

     

2 

Finansowanie 
bezzwrotne           
(dotacje, dopłaty                      
i umorzenia) 

     

11 871 178 2 142 244  656 572 14 189 430 28 859 424 

     

3 OGÓŁEM 77 167 523 39 760 515 11 136 762 31 648 799 159 713 599 
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 W 2008 r. w WFOŚiGW w Krakowie udzielając pożyczek stosował 
preferencyjne oprocentowanie w odniesieniu do zmiany stopy redyskonta weksli 
określonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w wysokości 0,6 stopy 
redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 4% rocznie. 

 
W 2008 r. pożyczki udzielane przez Fundusz mogły być częściowo umarzane 

do wysokości: 
-  45% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki budżetowe 
na zadania związane z ochroną wód, dla których umowa została podpisana                
po 01.01.2008 r, a dla umów podpisanych do 31.12.2007 r. 40% kwoty uzyskanej 
pożyczki.. 

-  35% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych                    
i nieinwestycyjnych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego              
lub jednostkę budżetową nie prowadzącą działalności gospodarczej (poza 
zadaniami związanymi z ochroną wód), 

-  30% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych                   
i nieinwestycyjnych realizowanych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne 
oraz pozostałych inwestorów. 
 pod warunkiem, że: 

a) inwestycja została ukończona w terminie ustalonym w umowie, 
b) zostały osiągnięte zakładane i określone w umowie rzeczowe i ekologiczne 

efekty zadania, 
c) pożyczkobiorca spłacił co najmniej 60% pobranej pożyczki. 
 

Przy określaniu wielkości umorzenia pożyczki uwzględniana jest terminowość 
spłat rat kapitałowych i odsetkowych pożyczki oraz wielkość uzyskanych odsetek. 
 
 W 2008 roku Zespół Analiz Finansowych i Kredytów obsługiwał 623 umowy 
pożyczek zawartych na kwotę umowną 521 113 451,71zł.  
 W 2008 r. Zespół Analiz Finansowych i Kredytów  zawarł  132 umowy na łączną 
kwotę 170 348 317,54 zł. 
 Wśród jednostek samorządu terytorialnego korzystających z pomocy 
finansowej w ramach pożyczek, z którymi zawarto umowy w 2008 r. znalazły się:  
Gminy: Bolesław, Myślenice, Niepołomice, Biskupice, Bukowina Tatrzańska, 
Bukowno, Ciężkowice, Czernichów, Czorsztyn, Dąbrowa Tarnowska, Dębno, Gorlice, 
Igołomia - Wawrzeńczyce, Jabłonka, Jordanów, Kocmyrzów – Luborzyca, Koniusza, 
Kościelisko, Krynica Zdrój, Krzeszowice, Lisia Góra, Liszki, Łapanów, Łącko, 
Miechów, Mogilany, Mszana Dolna, Nawojowa, Ochotnica Dolna, Proszowice, 
Racławice, Raba Wyżna, Ryglice, Rytro, Siepraw, Skrzyszów, Spytkowice,  
Stryszawa, Sucha Beskidzka, Sułkowice, Szczucin, Szczurowa, Szerzyny, Tarnów, 
Trzcina, Tuchów, Wielka Wieś, Wietrzychowice, Wolbrom, Zabierzów,  Zawoja, 
Zakliczyn, Zakopane,  Zielonki, Żegocina.  
Miasta: Limanowa, Mszana Dolna, Nowy Sącz, Nowy Targ, Szczawnica, Tarnów.  
oraz Powiaty: Miechowski,  Myślenicki, Suski, Tarnowski, Tatrzański, Wielicki. 
Rozkład samorządów województwa małopolskiego, które skorzystały ze środków 
WFOŚiGW w Krakowie w latach 1999- 2008 roku przedstawia poniższy rysunek. 
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Wielkość dofinansowania na zadania inwestycyjne wg powiatów udzielone przez 
WFOŚiGW w Krakowie w latach 1999-2008 r. 
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 W 2008 r., podobnie jak w latach ubiegłych, Fundusz, bez pośrednictwa 
banków, zawierał umowy kredytowe z podmiotami gospodarczymi. Należą do nich: 
Elektrownia SKAWINA S.A. w Skawinie, Elektrociepłownia KRAKÓW S.A., Miejski 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji S.A> w Krakowie, TRANS-KONSPOL Sp z o.o. w Nowym 
Sączu, ZWIERZYNIECKA Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie.  
  
 W roku 2008 Rada Nadzorcza i Zarząd Funduszu podjęły łącznie  125 uchwał    
o umorzeniu pożyczek na łączną kwotę  15 324 825,14 zł. Umorzono 1 pożyczkę 
udzieloną w  1999r., 10 z 2001, 12 z 2002 r.,  31 z 2003r.,  27 z 2004 r., 29 z 2005 r., 
12 z 2006r. 
Średnia wysokość umorzenia od udzielonych  pożyczek wynosiła 23,36 %.  
 
 W 2008 roku (podobne jak w latach 1996 - 2007 przy wyborze zadań                     
do finansowania stosowano "Procedury i kryteria wyboru przedsięwzięć 
finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                        
i Gospodarki Wodnej w Krakowie". Jawność i obiektywizacja procedur i kryteriów 
obowiązujących w Funduszu stwarzają równe szanse dla wszystkich wnioskodawców 
oraz maksymalizują oszczędności w wydawaniu pieniędzy publicznych na ochronę 
środowiska. 
 Wnioski prawidłowo wypełnione i zawierające komplet wymaganych przez 
Fundusz  załączników,  raz  na  dwa miesiące, umieszczane są na listach 
rankingowych. O pozycji danego zadania na liście rankingowej decyduje wysokość 
wskaźnika EPE (Efektywności Przedsięwzięcia Ekologicznego).  
 Wybór zadań o najwyższym EPE pozwala Funduszowi na finansowanie                   
w pierwszej kolejności tych przedsięwzięć, które osiągają wysokie efekty ekologiczne 
niskim kosztem. Przedsięwzięcia o niższym EPE są finansowane w zależności                 
od posiadanych przez Fundusz środków. 
 Efektywność Przedsięwzięcia Ekologicznego dla rozpatrywanych w ubiegłym 
roku wniosków na zadania inwestycyjne mieściła się w następujących przedziałach: 
 
 dla zadań w zakresie ochrony powietrza              0,10  -       3,94 
 dla zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej            0,14  -     44,20 
 dla zadań w zakresie gospodarki odpadami i ochroną   

 powierzchni ziemi                          2,35  -     19,28 

- dla zadań w zakresie opracowania i wdrażania  
     nowych technik i technologii               0,62  - 1760,40 

- dla zadań w zakresie wspierania wykorzystania 
lokalnych źródeł energii odnawialnej             1,39   -       9,81 
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V. Ocena ekologiczno - techniczna zadań 
 
 

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie   
w 2008 r. zawarł łącznie 265 umów, z których 133 stanowią dotacje, natomiast 
pozostałe 132 umowy to pożyczki preferencyjne. W tabeli 5.1 dokonano zestawienia 
ilości zadań zrealizowanych w latach 1999 - 2008. Powyższe zobrazowano również                   
na wykresie 5.1. 
 
 
Tab. 5.1. Liczba zadań zrealizowanych w latach 1999 - 2008 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Dotacje 116 169 195 229 253 203 149 135 132 133 

Pożyczki 101 144 109 130 144 173 137 120 153 132 

Razem: 217 313 304 359 397 376 286 255 285 265 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wykres 5.1. Liczba zadań zrealizowanych w latach 1999 - 2008 
Źródło: Opracowanie własne. 
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 Z ogółu zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych służących ochronie 
środowiska i gospodarce wodnej, ze środków Funduszu, dofinansowano 
przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną, ochroną powierzchni Ziemi                       
i powietrza atmosferycznego.  
 

Przewidywane efekty ekologiczne, z tytułu udzielonych w 2008 roku pożyczek          
i dotacji, będące rezultatem przedsięwzięć związanych z ochroną wód, obliczono 
proporcjonalnie do środków pomocowych Funduszu i powinny one wynieść 
odpowiednio: 

 
- łączna długość kolektorów sanitarnych:  L = 192 529,28 mb, 

- ilość ścieków odprowadzona do oczyszczalni: Q = 605 055,98 m3/rok. 
 

W 2008 roku zawarto 37 umów dotyczących budowy sieci kanalizacji 
sanitarnych. Poniższa tabela przedstawia wykaz ważniejszych zadań zrealizowanych 
w 2008 r. przy udziale środków Funduszu. W przedmiotowym zestawieniu 
uwzględniono rzeczowy efekt ekologiczny, którym dla tego typu inwestycji są: długość 
sieci kanalizacyjnej oraz ilość odprowadzonych ścieków do oczyszczalni.  
 
 
Tab. 5.2. Ważniejsze zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w 2008 roku 

Lp. Nazwa miejscowości 
Długość sieci 

kanalizacji          
[mb] 

Ilość ścieków 
odprowadzona do 

oczyszczalni  

[m3/rok] 

1 Gmina Niepołomice 93 707,00 339 567,00 

2 Gmina Skrzyszów 42 966,50 54 265,33 

3 Gmina Zabierzów 33 047,00 76 686,00 

4 Gmina Dąbrowa Tarnowska 31 778,00 61 539,00 

5 Gmina Zielonki 25 000,00 87 600 

6 Gmina Wielka Wieś 20 386,00 44 762,00 

7 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów                    

i Kanalizacji SA 
10 691,60 139 616,00 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Ponadto w tabeli 5.3. oraz na wykresie 5.2. dokonano sumarycznego 

zestawienia efektu ekologicznego za lata 1999 - 2008, w odniesieniu do środków tut. 
Funduszu zaangażowanych we współfinansowanie inwestycji w dziedzinie gospodarki 
wodno-ściekowej w zakresie budowy kanalizacji. 

 
 

Tab. 5.3. Efekt rzeczowy inwestycji w zakresie budowy kanalizacji w przeliczeniu             
na środki Funduszu wykorzystane na ten cel w latach 1999 - 2008 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Wykres 5.2. Efekty rzeczowe inwestycji, współfinansowanych przez WFOŚiGW 
w Krakowie, z zakresu budowy kanalizacji w latach 1999-2008 
Źródło: Opracowanie własne. 

Parametr Wielkość w przeliczeniu na środki Funduszu  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 

Ilość ścieków        
[tyś. m

3
/rok] 

627,93 932,96 580,56 755,87 977,64 730,36 427,79 916,35 605,06 

długość kanalizacji 
[km] 

117,93 162,60 149,24 191,49 264,63 200,42 140,51 293,13 192,54 
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Pomoc finansowa udzielona przez WFOŚiGW w Krakowie w 2008 r. pozwoliła 

również na realizację budowy, rozbudowy i modernizacji 4 oczyszczalni ścieków. 
Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań, które dofinansowano w 2008 roku oraz 
efekt ekologiczny z tego tytułu, liczony proporcjonalnie do zaangażowanych przez    
tut. Fundusz środków finansowych.  

 
 

Tab. 5.4. Wykaz inwestycji współfinansowanych przez Fundusz w 2008 roku                      
w zakresie budowy oczyszczalni ścieków  
 

Lp. Nazwa miejscowości 
Ilość ścieków 

[m3/rok] 

Redukowany 
ładunek BZT5 

[kg/rok] 

1 Gmina Mogilany  70 387,35 29 217,69 

2 
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji              

Sp. z o.o. w Myślenicach 
900 493,32 24 763,57 

3 Gmina Bolesław 14 362,75 5 199,07 

4 Gmina Szczucin 359 017,65 126 685,24 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
 

W kolejnym zestawieniu tabelarycznym oraz na wykresach 5.3. i 5.4. 
zobrazowano rzeczowe efekty ekologiczne w latach 1999 – 2008 dla przedsięwzięć        
w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, którymi                  
dla niniejszych zadań są: wzrost przepustowości i redukcja BZT5. 

 
 

Tab.5.5. Zestawienie za lata 1999 - 2008 efektów rzeczowych, będących rezultatem 
budowy oczyszczalni ścieków, w przeliczeniu na środki Funduszu 
 

Parametr Wielkość w przeliczeniu na środki Funduszu 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Przepusto-
wość [m

3
/d] 

16 450,29 4 292,04 1 306,38 5 774,55 8 810,28 1 278,29 7 436,62 4 615,27 2297,38 2662,75 

Redukcja 
BZT5 

[tyś.kg/rok] 

379,91 549,97 183,95 968,02 631,40 105,40 894,98 278,24 230,08 185,87 

   Źródło: Opracowanie własne.                 
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W zakresie ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami Fundusz            
w 2008 roku przyznał dofinansowanie na realizację następujących zadań: 
 

- „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” MPWiK SA w Krakowie - pożyczka               
wysokości 15 175 745,00 zł, 

 

-  „Rekultywacja Lagun Osadowych” MPWiK SA w Krakowie - pożyczka                    
w wysokości 3 200 387,00 zł, 

 

- „Utylizacja azbestu na terenie Gminy Czorsztyn – likwidacja zgromadzonych 
odpadów azbestowych z terenu gminnego” – pożyczka w wysokości       
115 000,00 zł, 

 

-  „Dostawa i montaż drugiej wirówki instalacji do odwadniania osadów 
ściekowych na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu” - pożyczka w wysokości 
800 000,00 zł, 

 

- „Budowa stacji odwadniania i higienizacji osadów przy oczyszczalni ścieków           
w Wolbromiu - etap II” -  pożyczka w wysokości 627 048,00 zł, 

 

-  „Usuwanie z terenu miasta Tarnowa oraz unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest” -  pożyczka w wysokości 12 000,00 zł, 

 

- „Usuwanie azbestu w płytach eternitowych z terenu Gminy Lisia Góra - 
pożyczka w wysokości  23 112,00 zł, 

 

- „Likwidacja płyt cementowo – azbestowych na budynku KWP w Krakowie” – 
przekazanie środków finansowych w wysokości 16 348,00 zł. 
 

Wykres 5.4. Redukcja BZT5 [tys.kg/rok]               
w przeliczeniu na  środki Funduszu 
Źródło: Opracowanie własne. 

*różnica pomiędzy przepustowością a redukcją BZT5 
pomiędzy 1999 rokiem a latami 2000 i 2001 wynika              
z przeprowadzonej rozbudowy i modernizacji w 1999               
i 2003 roku dużych oczyszczalni ścieków. 
 

Wykres 5.3. Przepustowość [m
3
/d] w przeliczeniu 

na  środki Funduszu 
Źródło: Opracowanie własne. 
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  Przy pomocy finansowej Funduszu w 2008 roku zlikwidowano 12 kotłowni 
opalanych paliwem stałym, w miejsce których powstało: 
 

- 8 kotłowni gazowych, 

- 2 kotłownie opalane eko-groszkiem, 

- 2 kotłownie olejowe. 

   

WFOŚiGW w Krakowie udzielił również w 2008 roku dofinansowania na montaż 
instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii w postaci kolektorów 
słonecznych, pompy ciepła, biomasy oraz geotermii. 

W tabeli 5.6 oraz na wykresie 5.5. przedstawiono ilościowe zestawienie, 
współfinansowanych przez tut. Fundusz, inwestycji ukierunkowanych                                  
na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii z wyszczególnieniem rodzaju czynnika 
grzewczego. 

 

 
Tab. 5.6. Ilościowe zestawienie czynników grzewczych dla współfinansowanych przez 
Fundusz inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 2008 r. 

Czynnik grzewczy Liczba 

gaz 12 

pompa ciepła 1 

kolektor słoneczny 8 

geotermia 1 

olej 2 

biomasa 3 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres 5.5. Procentowy udział czynnika grzewczego. 
Źródło: Opracowanie własne. 
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 Rezultatem realizacji inwestycji z zakresu ochrony powietrza, przy 
wykorzystaniu środków finansowych Funduszu, winien być zagregowany efekt 
ekologiczny, który stanowi sumaryczna wartość redukcji emisji następujących 
zanieczyszczeń: CO, SO2, NOx oraz pyłu. 

 Dla ogółu umów, dotyczących zadań z zakresu ochrony atmosfery zawartych  
w 2008r. z beneficjentami tut. Funduszu, oszacowano następującą redukcję emisji 
zanieczyszczeń: pyły – 159,15 Mg/rok, SO2 – 4 262,04 Mg/rok,                               

CO – 6 825,04 Mg/rok oraz NOx –   17,08 Mg/rok.  

 
W tabeli 5.7 dokonano zestawiania efektów rzeczowych w postaci redukcji 

emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego za lata 1999-2008. 
 

Tab. 5.7. Wielkość redukcji emisji w latach 1999 - 2008 w przeliczeniu na środki 
Funduszu. 

Parametr 
Wielkość redukcji w przeliczeniu na środki Funduszu [t/rok] 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

pył całkowity 285.40 195.51 114.09 105.20 317.90 77.33 80,85 19,59 86,46 159,15 

SO2 307.33 133.25 70.04 78.60 149.40 84.22 33,30 16,07 84,78 4262,04 

NOx 13.82 12.40 10.81 14.70 30.50 11.58 7,28 1,44 24,48 17,08 

CO 978.20 472.54 276.49 259.60 869.30 211.09 100,89 65,50 122,09 6825,04 

emisja 
równoważna 

1664,17 972,46 570,50 556,11 1594,41 284,10 339,32 109,80 466,93 8185,63 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Wysokie wartości efektów ekologicznych w zakresie redukcji emisji SO2 i CO,          

a tym samym emisji równoważnej, wynikają z rozmiaru przedsięwzięć 
współfinansowanych w 2008 roku w ramach umów pożyczek z następującymi 
beneficjentami: Elektrownia Skawina SA oraz Elektrociepłownia Kraków SA.  

Nadrzędnym celem inwestycji w Elektrowni Skawina, współfinansowanej przez 
tut. WFOŚiGW w ramach trzech umów pożyczek,  jest realizacja programu                   
tzw. „Czystszej Produkcji”. Podstawowym efektem wykonanych modernizacji jest 
zwiększenie skuteczności odpylania, a ponadto ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
gazowych i racjonalizacja gospodarki popiołem.  

Drugi z  beneficjentów, tj. Elektrociepłownia Kraków SA realizując projekt 
przystosowania instalacji nawęglania do współspalania węgla z biomasą wywiązuje 
się tym samym, w myśl art. 9a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne 
(Dz. U z 2006 r. Nr 89 z późn. zm.), z obowiązku produkcji tzw. „czystej energii”. 
Rzeczowym rezultatem inwestycji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń                        
do powietrza atmosferycznego, czego wymierną korzyścią dla inwestora                           
są uprawnienia do emisji CO2 w postaci stosownych Świadectw Pochodzenia Energii, 
bowiem w myśl art. 9e pkt. 6 cyt. ustawy, prawa majątkowe wynikające ze świadectwa 
pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy, będący przedmiotem obrotu               
na Towarowej Giełdzie Energii /art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r. 
o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr183, poz. 1537 i 1538)/.  
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Wartość redukcji zanieczyszczeń w latach 1999-2008 przedstawia wykres 5.6.,                 
natomiast wykaz omówionych powyżej zadań z uwzględnieniem kwoty pożyczki                   
i efektu w przeliczeniu na środki tut. WFOŚiGW zestawiono w tabeli 5.8. 

 
Wykres 5.6. Wartość zredukowanych zanieczyszczeń w latach 1999-2008 r. 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Tab. 5.8. Wykaz ważniejszych zadań zakresie ochrony powietrza współfinansowanych 

przez Fundusz w 2008 r. 

Wnioskodawca Temat zadania D/P* 
Środki 

WFOŚiGW 
[zł] 

Efekt ekologiczny     
w przeliczeniu  na 
środki Funduszu 

Elektrownia „Skawina” SA* 
Wykonanie instalacji odsiarczania spalin 

w Elektrowni Skawina S.A. 
P 20 000 000,00 

Emisja równoważna   
2 512,14 Mg/rok 

Elektrownia Skawina SA 
Wykonanie II nitki instalacji odsiarczania 

Spalin 
P 11 791 780,00 

Emisja równoważna 
1 864,75 Mg/rok 

Elektrownia Skawina SA 

Modernizacja elektrofiltru kotła OP-210M 
nr 8 i gospodarki popiołem gwarantująca 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
pyłowych do atmosfery 

P 3 150 000,00  
Emisja równoważna 

267,52 Mg/rok 
 

 

Elektrociepłownia Kraków SA  
 

Przystosowanie instalacji nawęglania             
do współspalania węgla i biomasy                         

w EC Kraków SA  
P 309 381,00 

Emisja równoważna 
3 474,16 Mg/rok 

*D - dotacja, P - pożyczka 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W zakresie ograniczania emisji, zużycia wody oraz efektywnego 

wykorzystywania paliw Fundusz podpisał w 2008 roku 48 umów (45 pożyczek,               
2 dotacje i 1 przekazanie środków finansowych) dotyczących współfinansowania 
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na łączną kwotę 9 637 552,49 zł. 
Przy udziale środków finansowych WFOŚiGW w Krakowie docieplona powierzchnia 
budynków wyniosła w sumie 47 615,37 m2, co pozwoli na oszczędność energii w ilości 
28 100,08 GJ/rok. 

Poniższe zestawienie i wykres obrazują wielkość osiągniętego efektu 
ekologicznego w zakresie termomodernizacji w latach 2005 - 2008 w przeliczeniu              
na środki Funduszu.  
 
Tab.5.9. Wartości efektu ekologicznego w zakresie ograniczania emisji, zużycia wody 
oraz efektywnego wykorzystania paliw w przeliczeniu na środki Funduszu w latach 
2005-2008 

Lata 2005 2006 2007 2008 

Oszczędność energii 
[GJ/rok] 

17 601,66 19 894,99 28 100,08 21 657,81 

Powierzchnia 
ocieplona [m2] 

59 201,17 64 390,37 47 615,37 68 037,12 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wykres 5.7. Wartość efektu ekologicznego w zakresie ograniczania emisji, 
zużycia wody oraz efektywnego wykorzystania paliw w przeliczeniu na środki 
Funduszu w latach 2005-2008 
Źródło: Opracowanie własne. 
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W ramach edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych          

i zasady zrównoważonego rozwoju (art. 406 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm./) WFOŚiGW w Krakowie             
w 2008 roku zakwalifikował do dofinansowania 73 zadania, z tego 57 sfinalizowano 
stosownymi umowami na łączną kwotę 1 089 644,50 zł. Wybrane zadania z zakresu 
edukacji ekologicznej zestawiono w tabeli 5.10. 
 
 
Tab.5.10. Wybrane zadania z zakresu edukacji ekologicznej w 2008r. 

LP WNIOSKODAWCA  TYTUŁ ZADANIA 
PRZYZNANE 

DOFINANSOWANIE 
[ZŁ] 

1 Polskapresse Sp. z o.o. w Warszawie 

Parki Narodowe Małopolski kreowanie postaw            
i działań proekologicznych wśród mieszkańców 

regionu dla utrzymania zrównoważonego 
rozwoju Małopolski, zgodnie z programem 

ochrony środowiska woj. małopolskiego na lata 
2007-2014 

69 937,00 

2 Województwo Małopolskie Małopolski Konkurs Ekologiczny Dla Dzieci 48 077,76 

3 
Związek Stowarzyszeń Polska 

Zielona Sieć w Krakowie 

„Kupuj odpowiedzialnie!  Twoje pieniądze 
kształtują świat. Program aktywnej edukacji 

ekologicznej” 
16 520,00 

4 
Instytut Ochrony Przyrody        

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
Opracowanie i wydanie drukiem 

dwumiesięcznika: „Chrońmy przyrodę ojczystą” 
14 800,00 

5 Powiat Wielicki 

Utworzenie Internetowego Centrum 
Edukacji Ekologicznej „E-Natura” na bazie 
platformy internetowej Powiatu Wielickiego 

9 818,98 

6 Miasto Kraków 
Edukacja ekologiczna mieszkańców Krakowa                

w dziedzinie gospodarki odpadami 
4 982,48 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 

Ponadto w ramach edukacji ekologicznej, w nawiązaniu do roku poprzedniego,                   
kontynuowano III etap konkursu ”Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego”. 
Konkurs rozstrzygnięto w maju 2008 roku. Łączna kwota nagród wyniosła 350 000 zł. 
Nagrody przyznano w czterech kategoriach dla: 

 

 Miasta Tarnowa w kategorii Eko Prix w wysokości 150 000,00 zł, 
 

 Miasta Krakowa w kategorii ochrona wód w wysokości 75 000,00 zł, 
 

 Gminy Sułkowice w kategorii ochrona powierzchni Ziemi w kwocie 75 000,00zł, 
 

 Gmina Kęty w kategorii edukacja ekologiczna i ochrona przyrody w wysokości 
50 000,00 zł. 
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Do wybranych zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Krakowie w roku 

2008, a realizowanych przez Województwo Małopolskie możemy zaliczyć m.in.: 
 

 „Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla administracji szczebla gminnego w zakresie 
gospodarki odpadami ”                               na kwotę      24 000,00 zł, 

 

 „Popularyzacja dobrych praktyk z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii – III edycja”                                                       na kwotę       18 739,20 zł, 

 

 „Małopolska i Środowisko” akcję edukacyjną dla mieszkańców województwa              
         na kwotę         8 149,60 zł, 
 

 Wydanie kalendarza na 2009 rok prezentującego prace plastyczne uczestników 
Małopolskiego  Konkursu Ekologicznego dla Dzieci - na kwotę  12 297,60 zł. 

 
 

Udzielona została również pomoc finansowa w formie dotacji na zadnia 
edukacyjne realizowane w szkołach i przedszkolach Województwa Małopolskiego 
m.in. na: 
 
 Turniej ekologiczny Eko Szkoła 2008 „Pomóż zwierzętom, lasom, rzekom, 

wszystkiemu co żyje wokół ciebie a zrobisz to dla siebie - współzawodnictwo 
placówek oświatowych Gminy Łużna ”   w kwocie  19 726,00 zł, 

 
 Program edukacji ekologicznej przedszkolaków - „Żyć z przyrodą w zgodzie”  

dla Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody w Krakowie    
w kwocie  9 000,00 zł, 
 

 Program edukacji ekologicznej „Przedszkolaki z ekologią na ty” zrealizowany 
przez Gminę Miasta Tarnów    w kwocie  4 000,00 zł, 
 

 Międzypowiatowy konkurs wiedzy ekologicznej w IV LO w Tarnowie 
zrealizowany przez Gminę Miasta Tarnowa  w kwocie 1 400,00 zł. 

 
 

Wsparcie finansowe uzyskały również radiowe i telewizyjne programy 
ekologiczne zrealizowane przez: 

 

 Wzorcownię Filmów - Zespół Realizatorów Telewizyjnych s.c. A. Cieślak,                   
J. Przybylski na program telewizyjny „Prowincjonalia”  w kwocie   52 998,00 zł, 

 

 RDN Małopolska w Tarnowie na realizację audycji „Magazyn Ekologiczny EKO”  
             w kwocie  40 736,00 zł, 

 

 Nowatorską Telewizję Kablową Sp. z o.o. na cykl programów telewizyjnych 
„Pomóc naturze”       w kwocie  40 080,00 zł.  
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W zakresie działań polegających na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii 

i ich skutków oraz w ramach realizacji programu zrównoważonego rozwoju ochrony 
środowiska województwa małopolskiego na lata 2007 - 2015 Fundusz w roku 2008  
dofinansował doposażenie jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej 
województwa małopolskiego w sprzęt do ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych 
zagrożeń środowiska w łącznej kwocie: 4 335 200 zł. Środki te przekazano 
Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ponadto gminom: 
Mszana Dolna, Raba Wyżna, Sułkowice, Miastu Zakopane, Jednostkom Ochotniczej 
Straży Pożarnej: w Zawoi i w Mędrzechowie, na zakup nowych i używanych 
samochodów do ratownictwa techniczno – chemiczno – ekologicznego. 
 
 

Fundusz w 2008 roku wspomagał także zadania dotyczące  
ochrony przeciwpowodziowej. Kwotą 299 999,10 zł zasilił działania Małopolskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w zakresie doposażenia 
Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Krakowie /zakup pomp/,                  
w ramach zadania „Ochrona środowiska przed skażeniem wodami powodziowymi”. 
 
 

Ponadto, przy udziale środków pomocowych Funduszu, Małopolski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie przystąpił do podwyższania i modernizacji 
wałów następujących rzek: Wisły, Małej Wisły oraz Soły, w zakresie: 

 

 „Doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego prawego wału rzeki 
Mała Wisła w km rzeki 15+740 - 14+600, km wału 1+972 - 2+622” w kwocie 
664 377,63 zł, 
 

 „Przebudowy lewego wału rzeki Wisły obejmującej rozbudowę wału w km 
12+840 - 13+840 w miejscowości Mętków – etap II” w kwocie 376 697,62 zł. 

 

 „Doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego lewego wału rzeki Soły 
w km 2+843 - 4+775” w kwocie 1 625 201,45 zł, 

 

 „Odcinkowej modernizacja obwałowań – obwałowanie prawostronne w km wału 
rzeki Wisły 10+100 - 10+550, droga przywałowa w km 10+100 - 11+300                 
w miejscowości Hubenice, Samocice, Gmina Gręboszów, Bolesław, powiat 
dąbrowski” w kwocie 913 805,21 zł, 

 

 „Odcinkowej modernizacja obwałowań – obwałowanie prawostronne w km wału 
rzeki Wisły 7+400 - 7+600, w miejscowości Borusowa, Gmina Gręboszów, 
powiat dąbrowski oraz w km wału rzeki Wisły 12+200 - 12+600 w miejscowości 
Samocice, Gmina Bolesław, powiat dąbrowski”  w kwocie 1 283 853,99 zł. 
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Na zadania państwowego monitoringu środowiska Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał w 2008r. środki, dla:   
 

 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na wsparcie: 
 

 monitoringu jakości wód w kwocie: 419 490,00 zł, 
 

 monitoringu jakości powietrza w wysokości: 320 000,00 zł, 
 

 zakupu aparatury kontrolno - pomiarowej dla sieci automatycznego monitoringu 
jakości powietrza w woj. małopolskim w 2008 roku w kwocie: 250 000, 00 zł, 

 

 Województwa Małopolskiego na budowę i wdrożenia systemu udostępniania 
informacji o środowisku przez jednostki publiczne – etap I w łącznej kwocie 
418 515,00 zł. 

 
 

Wspomagając działania organów samorządowych, jednostek kościelnych                
oraz osób fizycznych Fundusz wspierał również zadania, które pozwoliły na: 

 
 wykonanie prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych zabytkowych drzewostanów         

w Kąśnym Dolnym oraz w Gminie Krzeszowice na łączną kwotę 68 452,70 zł. 
 

 przeprowadzenie akcji zakrzewieniowych i zadrzewieniowych, na łączną kwotę 
dofinansowania 279 713,90 zł., m.in. na terenach: 

 

 powiatów: dobrowskiego, 
 

 gmin: Chełmek, Dobra, Wietrzychowice, Niedźwiedź, Łużna, Mszana Dolna,  
Myślenice, Mędrzechów, 

 

 miasta: Nowy Sącz i Grybów, Tarnów, 
 

 Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach, 
 

 Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce Zdroju. 
 
 

Zarząd Funduszu dofinansował w kwocie 335 535,02 zł zadania związane               
z profilaktyką zdrowotną oraz wypoczynkiem śródrocznym dzieci z obszarów 
ekologicznie zagrożonych, na których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń 
środowiska. Udzielona pomoc dotyczyła gmin wymienionych w poniższej tabeli: 
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Tab.5.11.  Wypoczynek śródroczny dzieci z terenów ekologicznie zagrożonych. 

LP WNIOSKODAWCA KWOTA DOFINANSOWANIA [ZŁ] 

1 Gmina Miasta Kraków 20 000,00 

2 Miasto i Gmina Trzebinia 60 724,18 

3 Gmina Libiąż 21 187,50 

4 Gmina Klucze 40 495,00 

5 Gmina Olkusz 91 624,00 

6 Miasto Bukowno 16 590,00 

7 Gmina Bolesław 8 700,00 

8 Gmina Chrzanów 37 180,00 

9 Gmina Chełmek 3 799,50 

10 Gmina Wolbrom 22 558,50 

11 Gmina Babice 12 676.32 

Razem: 335 535,02 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 
 
W objętym sprawozdaniem roku, zgodnie z założonym uprzednio planem, 

przeprowadzono 141 kontroli z przebiegu realizacji zadań dofinansowywanych przez 
Fundusz. Zestawienie zbiorcze wykonanych kontroli przedstawia tabela 5.12.:  

 
 
Tab.5.12. Liczba przeprowadzonych kontroli w 2008 r. 

 
LP 

 
ZAKRES TEMATYCZNY 

LICZBA 
PRZEPROWADZONYCH 

KONTROLI 

1 Ochrona powietrza 21 

2 Ochrona wód 46 

3 
Ochrona powierzchni ziemi 
Gospodarka odpadami 

5 

4 Inne 69 

 
Razem: 141 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie protokołów kontroli. 
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 Na wykresie 5.8. zilustrowano dane dotyczące ilości kontroli przeprowadzonych 
przez pracowników Zespołu Weryfikacji, Analiz i Nadzoru w latach 1999 – 2008. 
 

 
Wykres 5.8. Ilość kontroli przeprowadzonych w latach 1999 – 2008 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie protokołów z kontroli. 
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VI. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
 

W okresie sprawozdawczym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska                      
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, jako Instytucji Wdrażającej dla I i II osi priorytetowej 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeprowadzono ocenę 
projektów w ramach następujących konkursów 1/POIiŚ/1.1/04/2008                                   
i 1/POIiŚ/2.1/04/2008, dla których nabór zakończył się w dniu 26 maja 2008, 
2/POIiŚ/1.1/08/2008 i 1/POIiŚ/2.2/08/2008, dla których nabór zakończył się 1 września 
2008 oraz 3/POIiŚ/1.1/11/2008 i 2/POIiŚ/2.2/11/2008, dla których nabór zakończył się 
4 grudnia 2008.  
 

Złożono projekty dotyczące wyłącznie Priorytetu I - Gospodarka wodno-
ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 
tys. RLM. 
 

Łącznie w 2008 roku w WFOŚiGW w Krakowie, w ramach przeprowadzonych 3 
konkursów oceniono 26 projektów, z czego 8  z I i II konkursu przesłano do dalszej 
oceny merytorycznej. 
 

W konkursie 1/POIiŚ/1.1/04/2008  przyjęto do oceny  8 projektów, w wyniku 
przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej według kryteriów I stopnia                    
do dalszej oceny merytorycznej przekazano do Grupy Roboczej: 4 projekty.  

 
W konkursie 2/POIiŚ/1.1/08/2008 przyjęto do oceny 10 projektów, w wyniku 

przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej według kryteriów I stopnia                    
do dalszej oceny merytorycznej przekazano do Grupy Roboczej: 4 projekty.  

 
W konkursie 3/POIiŚ/1.1/11/2008 przyjęto  8 projektów, których ocena formalna                   

i merytoryczna I stopnia zakończona zostanie w lutym 2009.   
 

Zestawianie projektów, które zostały złożone i po weryfikacji przesłane                  
do dalszej oceny w ramach I, i II naboru   w trybie konkursowym dla Priorytetu I – 
Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa                     
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura                     
i Środowisko  o dofinansowanie z Funduszu Spójności  w WFOŚiGW w Krakowie 
przedstawiono poniżej. 
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1. Projekty naboru   1/POIiŚ/1.1/04/2008 , które skierowano do oceny merytorycznej II 
stopnia 

Lp Nazwa projektu 

Koszt 
całkowity 
projektu  

(w zł) 

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 
(w zł) 

Status - ocena 
merytoryczna I 

(punkty) 

1. 
Budowa kanalizacji w Gminie 
Wieliczka 

87 024 496,00 72 579 663,00 38 

2. 
Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej - budowa oczyszczalni i 
kanalizacji w m. Stróże i Biała Niżna 

19 757 500,00 12 833 241,52 38 

3. 

Ochrona wód w dorzeczu rzeki 
Dunajec i Uszwicy poprzez 
uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie działalności 
Związku Międzygminnego w 
Brzesku 

52 453 412,00 33 893 821,00 37 

4. 
Gospodarka wodno-ściekowa 
Gminy Chełmek 

57 333 935,00 46 381 481,00 36 

 
 
 
2. Projekty naboru   2/POIiŚ/1.1/08/2008, które skierowano do oceny merytorycznej               
II stopnia 
 
 

Lp Nazwa projektu 

Koszt 
całkowity 
projektu  

(w zł) 

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 
(w zł) 

Status - ocena 
merytoryczna I 

(punkty) 

1. 
Program wodno-ściekowy Gminy 
Krynica-Zdrój 

84 792 913,12 59 253 395,82 39,9 

2. 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w zlewni rzeki 
Biała w ramach programu Czysty 
Dunajec 

144 601 241,47 114 411 582,42 38,1 

3. 
Budowa sieci kanalizacyjnej na 
terenie Gminy Kocmyrzów - 
Luborzyca - etap I 

41 821 716,02 31 372 382,34 37 

4. 

Gospodarka ściekowa Gminy 
Zielonki - kanalizacja w zlewniach 
rzek Prądnik, Bibiczanka i 
Rozrywka 

27 496 787,76 20 648 990,67 37 
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3. Projekty naboru 3/POIiŚ/1.1/11/2008będące aktualnie przedmiotem oceny 
formalnej i merytorycznej I stopnia w WFOSiGW w Krakowie ( stan 4.02 2009) 
 
 

Lp Nazwa projektu 

Koszt 
całkowity 
projektu  

(w zł) 

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 
(w zł) 

Status - ocena 
merytoryczna I 

(punkty) 

1. 
Budowa sieci kanalizacyjnej w 
Gminie Żabno 

72 962 631,00 54 625 997,00 
Przed oceną 

mer.I 

2. 
Rozbudowa systemu kanalizacji w 
Gminie Miechów  

2 834 104,00 2 365 386,00 
Przed oceną 

mer.I 

3. 
System wodno-kanalizacyjny 
dorzecza górnej Skawy na terenie 
Miasta i Gminy Maków Podhalański 

47 123 159,92 37 436 853,86 Przed oceną 
mer.I 

4. 
Budowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Przeciszów i Polanka 
Wielka 

22 232 144,87 14 976 128,59 Przed oceną 
mer.I 

5. 
Rozbudowa i modernizacja systemu 
ściekowego w Gminie Kęty - etap I 

55 291 185,37 43 659 964,71 
Przed oceną 

mer.I 

6. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Gminie Wierzchosławice - 
aglomeracja Tarnów - zlewnia 
Dunajec 

27 140 584,00 22 732 694,00 
Przed oceną 

mer.I 

7. 
Modernizacja gospodarki wodnej i 
ściekowej w Nowym Targu 

64 423 046,00 44 388 123,00 
Przed oceną 

mer.I 

8. 
Gospodarka wodno-ściekowa na 
terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska 

33 653 856,16 18 889 036,50 
Wnioskodawca 

wycofał 

 
 
VII. Propozycja podziału zysku za rok 2008 
  
 Zarząd Funduszu zaproponował  cały zysk za rok 2008 w wysokości  
47 454  993,16 zł.  przeznaczyć na Fundusz Statutowy. 
  
 

VIII. Plany Funduszu na rok 2009. 
 
Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Roczny Plan Finansowy Funduszu na 2009r.  
zakłada: 
 
Stan finansowy Funduszu na początek roku    -        160 000 000,- zł 
Dochody w wysokości       -        226 951 000,- zł 
Przychody          - 60 850 000,- zł 
Koszty działalności Funduszu        -        207 733 000,- zł 
Rozchody        -        220 330 000,- zł 
Stan Finansowy Funduszu na koniec roku   - 19 738 000,- zł 
 
Koszty działalności Funduszu (wydatki) w kwocie 207 733 000,-zł podzielono na: 
 dotacje        -  25 000 000,-zł 
 dopłaty do oprocentowanych kredytów i pożyczek  -       550 000,-zł 
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 umorzenia pożyczek                     -  20 000 000,-zł 
 nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska  -       350 000,-zł 
 koszty obsługi wdrożenia projektów i programów finansowanych  

 ze środków pomocy zagranicznej    -       300 000,-zł 
 zwrot utraconych dochodów dla gmin, na terenie których znajdują się 

 grunty będące własnością Skarbu Państwa pokryte wodami jezior 
     o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty 
     zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne (Prawo wodne) -       400 000,-zł 
- rekompensata (utracone dochody) dla jednostek samorządu  
 terytorialnego za ustawowe zwolnienie z podatków lokalnych  
 (z wyjątkiem rolnego i leśnego) gruntów objętych ochroną ścisłą, 
     czynną lub krajobrazową, budynków i budowli w parkach 
     narodowych oraz rezerwatach przyrody   -    1 500 000,-zł 
 koszty utrzymania organów i biura wraz z amortyzacją środków  

     trwałych oraz wartości i pomocą techniczną POIiŚ  -     5 900 000,-zł 
 dotacje z tytułu finansowania programów realizowanych w ramach  

     narodowych strategicznych ram odniesienia (POIiŚ)      -           153 733 000,-zł 
  
Na 2009 r. zaplanowano priorytety województwa małopolskiego w następującej 
kolejności wg dziedzin: 
 

I. Zadania aspirujące do środków unijnych w ramach Funduszu Spójności 

1. Ochrona wód 

2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 

3. Ochrona powietrza atmosferycznego 

4. Rekultywacja obszarów zdegradowanych 

5. Zadania z zakresu racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi 
 

II. Inne zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska 

i gospodarce wodnej (niefinansowane z udziałem środków 

niepodlegających zwrotowi pochodzących z Unii Europejskiej). 

1. Ochrona wód 

2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 

3. Ochrona powietrza atmosferycznego 

4. Rekultywacja obszarów zdegradowanych 
 

III. Zadania z zakresu racjonalnego gospodarowania środowiskiem 

1. Minimalizacja zużycia zasobów 

2. Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii 

3. Minimalizacja wytwarzania odpadów 

4. Zwiększenie stopnia powtórnego wykorzystania i bezpieczne składowanie 

odpadów 
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5. Podnoszenie retencyjności dorzeczy i zwiększenie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego 
 

IV. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej 

 

V. Inne zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska 

i gospodarce wodnej 

 

VI. Ekologiczne formy turystyczne 
 

VII. Ochrona przed hałasem 
 

VIII. Działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich 

skutków 

 

IX. Edukacja ekologiczna 

 
 

 


