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ROZDZIAŁ XIV 
 

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

 
(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie) 

 

Sposób i zakres działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie został określony w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony 

środowiska oraz w statucie Funduszu nadanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego  

Podstawową działalnością Funduszu jest wspieranie finansowe realizacji zadań służących 

ochronie środowiska i gospodarce wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Do 

zadań Funduszu należy również współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych 

i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających 

zwrotowi. Działalność ta w 2005r. prowadzona była w oparciu o przyjęte w roku 2003 i w miarę 
potrzeb aktualizowane kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu oraz 

zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez Fundusz. Podstawę działalności 

w roku 2005 stanowiły: plan działalności Funduszu, lista przedsięwzięć priorytetowych na 2005r. oraz 

strategia działania na lata 2005-2008 opracowana i przyjęta w 2004r.  

 
1. Efekty rzeczowo-ekologiczne działalności Funduszu 
 

W 2005 r. do Funduszu wpłynęło ogółem 429 wniosków o dofinansowanie zadań, z których 

rozpatrzono 377 (z czego 9 dotyczyło zwiększenia już udzielonego dofinansowania), ostateczną 
pomoc skierowano na wykonanie 325 zadań. Dofinansowaniem objęto w formie pożyczki 88 

przedsięwzięć, a w formie dotacji 237 zadań. Wypłaconych zostało 7 nagród za szczególne 

osiągnięcia na rzecz ochrony środowiska – po jednej dla gminy i zakładu komunalnego oraz dla pięciu 

szkół różnego szczebla. 

Największą ilość środków przyznano – podobnie jak w latach poprzednich - na zadania z 

dziedziny ochrony wód tj. na budowę, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz 

systemów kanalizacyjnych. Wojewódzki Fundusz kontynuował program współfinansowania, który 

miał za zadanie uzupełnienie środków samorządów starających się o dotacje ze środków unijnych. 

Dofinansowanie Funduszu odbywało się w dwojaki sposób – udzielane były zarówno pożyczki w 

ramach normalnej działalności Funduszu, jak i tzw. pożyczki pomostowe, służące krótkotrwałemu 

finansowaniu zastępczemu. 

W zakresie gospodarki wodnej Fundusz kontynuował udzielanie pomocy na zadania służące 

zaopatrzeniu w wodę, tj. stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe.  

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony powietrza zmalało. Inwestycje, polegające głównie na 

modernizacji kotłowni z równoczesną zamianą czynnika grzewczego z węgla na gaz, 

dofinansowywane były w formie pożyczek lub dotacji, przy czym wysokość dotacji ustalana była w 

oparciu o przyjęty program dotacyjny.  

W dziedzinie ochrony przyrody w 2005 roku Fundusz dofinansował prace pielęgnacyjno-

konserwacyjne na pojedynczych pomnikach przyrody oraz w całych zabytkowych zespołach 

parkowych i ogrodowych. Kontynuowane było dofinansowanie zarybiania wód otwartych 

województwa w celu ochrony zagrożonych przed wyginięciem gatunków ichtiofauny. W ramach tego 

zadania dofinansowano również prace polegające na przystosowaniu samochodów ochotniczych 

straży pożarnych do funkcji gaśniczych, szczególnie przy pożarach obszarów leśnych oraz zakupy 

takich samochodów. Sporadycznie dofinansowano zalesianie gminnych gruntów porolnych.  

Działalność Funduszu w zakresie edukacji ekologicznej polegała głównie na dofinansowaniu 

organizacji akcji edukacyjnych, konkursów i rozwoju bazy edukacyjnej. Jak co roku ze środków 

Funduszu sfinansowany został zakup czasopism dla szkół ponadgimnazjalnych województwa, 

poszerzony o zakupy czasopism przeznaczonych dla bibliotek uczelnianych tych uczelni, które 

prowadzą kształcenie związane z ochroną środowiska. 



 397 

W 2005 roku zostały dofinansowane także: zakup i modernizacja sprzętu ratowniczego dla 

państwowej straży pożarnej oraz zakup pomp szlamowych dla celów likwidacji skutków powodzi. W 

zakresie monitoringu regionalnego dofinansowano działalność Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony 

Środowiska oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Fundusz przeznaczył również środki na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane 

przez podmioty gospodarcze. Pomoc ta udzielana była przy zastosowaniu ustawy o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

 
Tabela 14.1. Pomoc WFOŚiGW udzielona w latach 2004-2005 według poszczególnych dziedzin  

(w tys. zł) 
 

Wartość zawartych 
umów 

Przekazane środki 
rok 2004 

Przekazane środki  
rok 2005 Lp. Wyszczególnienie 

rok 2004 rok 2005 dotacje pożyczki dotacje pożyczki 

1. Ochrona wód 55 774,9 29 163,0 739,7 54 097,9 478,4 35 405,7 

2. Gospodarka wodna 7 753,0 11 237,5 1 324,1 6 293,0 1 586,4 7 467,2 

3. 
Gospodarka odpadami  

i ochrona ziemi 
4 320,1 2 222,2 988,8 5 644,8 729,7 2 016,1 

4. Ochrona atmosfery 4 573,7 3 168,8 1 670,0 3 279,6 930,4 2 222,8 

5. Ochrona przyrody 1 474,6 1 243,3 1 235,4 0,0 1 407,4 90,0 

6. Edukacja ekologiczna 1 001,9 1 069,5 1 068,7 0,0 1 048,7 0,0 

7. Inne 2 545,8 4 744,1 2 985,9 0,0 2 297,0 2 499,7 

 RAZEM 77 444,0 52 848,4 10 012,6 69 315,3 8 478,0 49 701,5 

 

 

Realizacja zadań wg poszczególnych dziedzin przedstawia się następująco: 

Ochrona wód – Wojewódzki Fundusz kierował swe środki przede wszystkim na zadania z tego 

zakresu - budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji 

sanitarnych. W dziedzinie tej złożono 58 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 54, przyznając 

48 pożyczek i 6 dotacji. Zawarte zostały 53 umowy (45 pożyczkowych, 8 dotacyjnych) i 2 aneksy 

zwiększające już udzieloną pomoc na ogólną kwotę 29 163,0 tys. zł. Wypłacono łącznie 35 884,1 tys. 

zł (pożyczki – 35 405,7 tys. zł i dotacje – 478,4 tys. zł), z czego część dotyczyła umów zawartych w 

2004 r. Łączna wartość wypłaconej w tej dziedzinie pomocy przekroczyła 61,8% ogółu 

dofinansowania udzielonego przez Fundusz w 2005 r. 
Efektem rzeczowym realizowanych inwestycji była budowa i oddanie do eksploatacji na terenie 

woj. podkarpackiego 202,4 km sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków 

o łącznej przepustowości ponad 1 003,6 m
3
/d. Ponadto z zadań będących w trakcie realizacji oczekuje 

się uzyskania kolejnych 199,1 km kanalizacji oraz oczyszczalni o łącznej przepustowości 1 467 

m3/dobę. Wybudowano łącznie 28 przepompowni sieciowych oraz 145 przepompowni lokalnych, z 

czego w zadaniach zrealizowanych w 2005 r. było 21 przepompowni sieciowych oraz 57 lokalnych. 

Budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków realizowano w 8 obiektach, kończąc 

zadania i uzyskując efekty ekologiczne w 3 miejscowościach, zaś kanalizacji w 34 miejscowościach, 

uzyskując efekty ekologiczne w 17 zadaniach. Ścieki odprowadzone zostały zarówno do nowych, jak i 

już istniejących oczyszczalni - powodując efektywniejsze ich wykorzystanie.  

Gospodarka wodna – w 2005r. rozpatrzono w tej dziedzinie ogółem 33 wnioski, z czego 

pozytywną decyzję uzyskało 30 z nich. Zawartych zostało 28 umów na ogólną kwotę 11 237,5 tys. zł - 

19 pożyczkowych i 9 dotacyjnych. Z tytułu zawartych w 2005r. umów wypłacono 9 053,6 tys. zł, z 

czego na pożyczki przypadło 7 467,2 tys. zł, a na dotacje – 1 586,4 tys. zł. Łączna wartość 
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zrealizowanej pomocy przekroczyła 15,56% ogółu dofinansowania udzielonego przez Fundusz w 

2005 r. 
Realizowane zadania dotyczyły przede wszystkim poprawy zaopatrzenia w wodę. Na zadania z 

tego zakresu udzielane były wyłącznie pożyczki. W 2005r. zrealizowano łącznie 15 zadań z tego 

zakresu, a 4 są w trakcie realizacji. Ponadto dofinansowano 4 zadania z zakresu likwidacji szkód 

powodziowych oraz dofinansowano budowę zbiornika małej retencji o poj. 123 000 m
3
. 

Efekty uzyskane w tej dziedzinie z umów zawartych w 2005 roku to między innymi 

wybudowanie i oddanie w 2005 r. stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności dobowej ponad 1 790 

m3, przygotowanie do oddania w 2006 r. stacji o wydajności 5 600 m3/dobę oraz wybudowanie ponad 

58 km wodociągów wiejskich. 

Ochrona powierzchni ziemi – w 2005r. pomoc Funduszu w zakresie ochrony powierzchni 

ziemi udzielana była przede wszystkim na programy selektywnej zbiórki odpadów oraz rekultywację 
terenów po składowiskach odpadów i pracach górniczych. Złożono 25 wniosków, z czego decyzje 

pozytywne podjęto w 20 przypadkach. W okresie sprawozdawczym zawarto 19 umów na łączną 
kwotę 2 222,2 tys. zł (4 pożyczkowe i 15 dotacyjnych). Ogółem na ochronę powierzchni ziemi 

wydatkowano 2 745,8 tys. zł, w tym na dotacje kwotę 729,7 tys. zł, zaś na pożyczki 2 016,1 tys. zł. 

Wielkość udzielonej pomocy w tej dziedzinie stanowi 4,7 % wszystkich wydatkowanych środków. 
W wyniku realizacji tych przedsięwzięć zrekultywowano w 2005 r. 26,8 ha terenów 

zdegradowanych po eksploatacji siarki i 0,75 ha składowiska komunalnego. Rozwijana była budowa 

stacji segregacji odpadów komunalnych. 

Ochrona atmosfery – większość zadań realizowanych w tej dziedzinie dotyczyła likwidacji 

niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni połączoną z zamianą czynnika grzewczego z węgla na 

gaz lub olej opałowy. W 2005 r. złożone zostały 63 wnioski, z czego po rozpatrzeniu pozytywne 

decyzje podjęte zostały w 48 przypadkach. Zawartych zostało 48 umów na łączną kwotę 3 168,8 tys. 

zł (16 pożyczkowych, 32 dotacyjnych). Ogółem, w 2005 roku w tej dziedzinie wypłacono 3 153,2 tys. 

zł (pożyczki – 2 222,8 tys. zł, dotacje – 930,4 tys. zł). Łączna kwota dofinansowania stanowi 5,4 % 

całości przekazanej pomocy finansowej. 
Środki Funduszu przyczyniły się do modernizacji 41 kotłowni węglowych na kotłownie opalane 

gazem, olejem opałowym i biomasą. Łączna moc zmodernizowanych źródeł ciepła wyniosła ponad 

14,9 MW. Realizacja tych wszystkich zadań pozwoliła na ograniczenie w 2005r. emisji do atmosfery 

pyłu o 74,3 Mg/rok, CO o 181,88 Mg/rok, CO2 o 10 108,16 Mg/rok, SO2 o 60,12 Mg/rok i NOx o 

19,12 Mg/rok. Na lata następne przewiduje się uzyskanie z umów zawartych w 2005 r. dodatkowo 

efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji pyłu o 6,91 Mg/rok, CO o 132,63 Mg/rok, CO2 o 

441,03 Mg/rok, SO2 o 3,53 Mg/rok i NOx o 1,34 Mg/rok.  

Ochrona przyrody – w dziedzinie ochrony przyrody w 2005 r. z pomocą środków WFOŚiGW 

w Rzeszowie realizowano zadania obejmujące prace pielęgnacyjne zabytkowych drzewostanów, 

zarybienie akwenów otwartych, a także zadania polegające na przystosowaniu samochodów 

ochotniczych straży pożarnych do funkcji gaśniczych, na terenach leśnych oraz zakupy takich 

samochodów. Złożonych zostało 61 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 49 wniosków. 

W ciągu 2005r. zawarto 48 umów dotacji i 1 umowę pożyczki na ogólną kwotę 1 243,3 tys. zł. 

Z zawartych umów wypłacono (łącznie z wypłatami z umów z lat poprzednich) kwotę 1 497,4 tys. zł. 

Udzielone dofinansowanie stanowi 2,57% całości wypłaconej pomocy finansowej. 

W wyniku realizacji przedsięwzięć w tej dziedzinie osiągnięto m. in. następujące efekty 

ekologiczne: zalesiono 33,1 ha gruntów porolnych, wykonano prace pielęgnacyjne 3 217 drzew z 

zabytkowych drzewostanów oraz zarybiono - poprzez Okręgowe Związki Wędkarskie - wody otwarte 

woj. podkarpackiego. W ramach doposażenia OSP dofinansowano zabudowę pożarniczą 12 

samochodów OSP oraz zakup 14 samochodów pożarniczych. 

Edukacja ekologiczna – w 2005 r. Fundusz podobnie jak w latach poprzednich wspierał 

finansowo pojawiające się w tym zakresie inicjatywy. Pomoc udzielana była w oparciu o opracowany 

program, uwzględniający m.in. ranking punktowy poszczególnych wniosków oraz sesyjność 
przyznawania pomocy finansowej. W tej dziedzinie złożono 116 wniosków, z czego pozytywnie 

rozpatrzono 73. Zawarto 72 umowy dotacyjne na łączną kwotę 1 069,5 tys. zł. Ogółem wypłacono 

(wraz z wypłatami z umów zawartych przed 2005 r.) 1 048,7 tys. zł. Pomoc w tej dziedzinie stanowiła 

1,8% całości udzielonej pomocy. 
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Głównym kierunkiem dofinansowania w 2005r. było m.in. organizowanie akcji 

upowszechniających wiedzę ekologiczną, konkursów i olimpiad oraz rozwój szeroko rozumianej bazy 

edukacyjnej. Fundusz dofinansował także wydawanie publikacji o charakterze ekologicznym, 

organizowanie seminariów i konferencji oraz zakup czasopism i publikacji o charakterze 

ekologicznym. 

Pozostałe zadania – dofinansowane zostały m.in. przedsięwzięcia z zakresu monitoringu 

środowiska, zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii oraz kontynuowano dofinansowanie 

modernizacji sprzętu rolniczego do stosowania środków ochrony roślin, dofinansowano także zakupy 

pomp szlamowych dla celów likwidacji skutków powodzi. W dziedzinie tej złożono 59 wniosków, 

przyznając pomoc na 51 zadań. Łączna wartość zawartych umów wyniosła 4 744,1 tys. zł, zaś 
wypłacone środki wyniosły 4 796,7 tys. zł. 

W zakresie monitoringu środki Funduszu przyznane w formie dotacji przeznaczone zostały na 

wykonanie pomiarów i badań stanu środowiska w sieci regionalnej woj. podkarpackiego w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska oraz rozwój bazy i zakup aparatury pomiarowej do badań 

wskaźników zanieczyszczeń w środowisku. Zadanie to zrealizowano poprzez zawarcie dwóch umów 

dotacyjnych z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz jednej z Wojewódzką Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną na łączną kwotę 700 tys. zł. 

Wsparcie finansowe Funduszu w formie dotacji zostało przeznaczone na zakup samochodów 

ratowniczo-gaśniczych przystosowanych do ograniczania stref skażeń, a także do likwidacji zagrożeń 

dla środowiska spowodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne. W dziedzinie tej zawarta 

została jedna umowa na kwotę 600 tys. zł. W postaci pożyczki dofinansowano 2 zadania – 

modernizację systemów chłodzenia na torze lodowym w Sanoku i na lodowisku w Rzeszowie. 

W celu kontynuacji zadania pn. „Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska” Fundusz 

przeznaczył dla Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie dotację w wysokości 200 tys. zł, a na 

wdrożenie Wojewódzkiego Systemu Odpadów 200 tys. złotych. 

 
Wykres 14.1. Wielkość przekazanych środków przez WFOŚiGW w 2005 roku według poszczególnych 
dziedzin 
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2. Rola Funduszu w procesie pozyskiwania środków z Funduszu Spójności 
 

Wojewódzkie fundusze, na mocy porozumienia zawartego w kwietniu 2003r. z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnią rolę instytucji pośredniczącej III 

szczebla w procesie przygotowania przedsięwzięć do dofinansowania ze środków Funduszu 

Spójności. Fundusz ten finansuje duże, o minimalnej wartości 10 mln EURO, projekty 

infrastrukturalne w zakresie środowiska i transportu w słabiej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. 
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Takie działanie ma na celu zmniejszenie dysproporcji ekonomicznych i społecznych między 

poszczególnymi krajami Wspólnoty. 

 W roku 2005 wpłynęły trzy nowe projekty z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej. Łącznie 

z terenu województwa podkarpackiego wpłynęło dotychczas 15 projektów. Pięciu wnioskodawców 

zrezygnowało z realizacji projektów zgłoszonych do dofinansowania, dwa projekty nie spełniały 

warunków brzegowych. Tabela 14.2. zawiera szczegółowe informacje na temat projektów 

spełniających kryteria dofinansowania z Funduszu Spójności.  
 

Tabela 14.2. Projekty spełniające kryteria dofinansowania z Funduszu Spójności 
 

Lp 
Nazwa 

wnioskodawcy Nazwa zadania Status projektu 

1. 
Miasto 

Tarnobrzeg 

Program porządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie miasta Tarnobrzega 

Decyzja Komisji Europejskiej o 
dofinansowaniu projektu z Funduszu 
Spójności (grudzień 2004) - 81 % 
kosztów kwalifikowanych  

2. 
Związek Gmin 

Dorzecza 

Wisłoki w Jaśle 

Program poprawy czystości 

zlewni rzeki Wisłoki - 

uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej w gminach 

Związku 

Decyzja Komisji Europejskiej o 
dofinansowaniu projektu z Funduszu 
Spójności (grudzień 2005) – 84 % 

kosztów kwalifikowanych 

3. 
Miasto Stalowa 

Wola 

Kompleksowy system 

gospodarki odpadami 

komunalnymi dla gmin Stalowa 

Wola, Nisko, Gorzyce i 

Bojanów 

Projekt wskazany przez MŚ do 

przygotowania w ramach Memorandum 

Finansowego „Pomoc techniczna dla 

sektora środowiska”.  

4. 
Gmina Miejska 

Jasło 

Międzygminny Zakład 

Zagospodarowania Odpadów –

Jasło 

Projekt wskazany przez MŚ do 

przygotowania w ramach Memorandum 

Finansowego „Pomoc techniczna dla 

sektora środowiska”. 

5. 
Gmina 

Kolbuszowa 

Porządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej w gminach 

powiatu kolbuszowskiego 

Projekt wskazany przez MŚ do 

przygotowania w ramach Memorandum 

Finansowego „Pomoc techniczna dla 

sektora środowiska”. Wnioskodawca 

zrezygnował z pomocy – Dokumentacja 

wykonywana jest ze środków własnych. 

6. 
Związek Gmin 

Dolnego Sanu – 

Stalowa Wola 

Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie 

gmin leżących w dorzeczu 

dolnego Sanu 

Aktualna lista wojewódzka  

7. 
Gmina Radomyśl 
Wielki 

Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie 

powiatu mieleckiego 

Aktualna lista wojewódzka 

8. 
Przedsięb.Wod. i 

Kanal. Sp. z o.o. 

w Przemyślu 

Zapewnienie prawidłowej 

gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie Przemyśla. 

Aktualna lista wojewódzka 

 

 

W styczniu 2005r. Minister Środowiska wskazał do przygotowania w ramach pomocy 

technicznej 4 projekty, jeden z wnioskodawców ze względu na przedłużające się procedury 

przetargowe zrezygnował z pomocy i przygotowuje wymaganą dokumentację ze środków własnych, 

drugi zaś wycofał projekt z realizacji.  

Dokumentacja aplikacyjna dla projektu wodno-ściekowego zgłoszonego przez Związek Gmin 

Dorzecza Wisłoki z Jasła została przekazana do Komisji Europejskiej w sierpniu 2005r. Był to 
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pierwszy tego typu projekt zgłoszony z terenu Polski. Ma on charakter grupowy (występuje 16 

beneficjentów pomocy, w tym 2 spoza woj. podkarpackiego) i jest największym projektem 

środowiskowym zgłoszonym z terenu Podkarpacia do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 

Decyzja Komisji Europejskiej o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności na 

poziomie 84% kosztów kwalifikowanych została podjęta w grudniu 2005r. Na przygotowanie 

wymaganej dokumentacji aplikacyjnej Fundusz udzielił wsparcia finansowego zgodnie z 

obowiązującymi zasadami w formie dotacji w wysokości 183 000 zł. Ponadto 14 gmin objętych 

projektem otrzymało łącznie 245 464 zł dotacji, która przeznaczona została na wykonanie 

dodatkowych analiz i opracowań niezbędnych do przygotowania gmin do realizacji projektu 

współfinansowanego z Funduszu Spójności. 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowych na wybór 

wykonawców studiów wykonalności dla sześciu projektów spełniających kryteria Funduszu 

Spójności, jeden przetarg został rozstrzygnięty w grudniu 2005 roku. Jednak, jak wynika z informacji 

przekazanych przez Narodowy Fundusz, ze względu na wyczerpanie dostępnych na lata 2005-2006 

środków Funduszu Spójności, najprawdopodobniej projekty te będą docelowo przygotowywane 

według wytycznych dla nowego okresu programowania 2007 – 2013.  

W drugim półroczu 2005 roku znacznie wzrosło zainteresowanie pozyskaniem środków z 

Funduszu Spójności. Z inicjatywy samorządów odbyło się wiele spotkań, w których uczestniczył 

przedstawiciel Zarządu odpowiedzialny za Fundusz Spójności wraz z pracownikami, którym 

powierzono zadania w zakresie realizacji programów pomocowych. 

W grudniu 2005r. wojewódzkie fundusze podpisały zaktualizowane porozumienie w sprawie 

przygotowania przedsięwzięć w sektorze ochrony środowiska, planowanych do dofinansowania z 

Funduszu Spójności. 

 
3. Podsumowanie 

 
W 2005 roku, głównymi beneficjentami pomocy były jednostki samorządu terytorialnego 

różnych szczebli, do których skierowano ponad 84,4% środków finansowych. W okresie 

sprawozdawczym z pomocy Funduszu skorzystały 94 gminy (ponad 50%), 8 powiatów oraz 4 związki 

gmin. Łączna wartość umów zawartych w 2005r. przez gminy wyniosła 43 605,5 tys. zł, przez 

powiaty 668,5 tys. zł, a związki gmin 328,4 tys. zł. W ramach pomocy publicznej dla podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą Fundusz udzielił 8 pożyczek oraz 4 dotacje. Wartość 
nominalna pomocy wyniosła 1 739 934,00 zł. Natomiast wartość pomocy publicznej netto wyniosła 

236 174,4 zł.  

W 2005r. Fundusz nie wyczerpał swoich możliwości finansowych. Jedną z głównych przyczyn 

było opóźnienie we wdrażaniu środków z ZPORR. Spowodowało to, że wielu inwestorów w 

oczekiwaniu na dotacyjne środki pochodzące z Unii Europejskiej nie przystąpiło do realizacji 

inwestycji. Druga przyczyna to nie rozpoczęcie inwestycji planowanych do dofinansowania ze 

środków Funduszu Spójności. I tak np. analiza zgłoszonych zadań do ZPORR wykazuje, że przy 

uwzględnieniu średniego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na poziomie 50%, do 

zbilansowania całości kosztów zadań niezbędna pozostaje kwota ponad 100 mln zł. Maksymalna 

pomoc ze strony Funduszu dla zadań inwestycyjnych w roku 2005 zgodnie z zasadami wynosiła 70% 

ich kosztów, przy czym średnie zaangażowanie finansowe Funduszu we współfinansowaniu zadań 

ochrony wód i gospodarki wodnej (najczęściej zgłaszanych do ZPORR) w roku 2005 kształtowało się 
na poziomie 34%. Stąd można przyjąć, że Fundusz mógł dodatkowo wydatkować w ubiegłym roku 

kwotę ok. 70 mln zł. Powyższe opóźnienia spowodowały, że środki zgromadzone przez Fundusz na 

współfinansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie zostały w pełni wykorzystane - 

ich wykorzystanie przewiduje się na rok 2006. 


