
OBWIESZCZENIE 
ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU 

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH 
 

z dnia 20 marca 2009r. 
 

w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2008 roku 

 
Na podstawie art. 421 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, N4 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 
1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia infor-
mację o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 
2008 roku. 
 

Prezes Zarządu: R. śołyniak 
 
Załącznik do obwieszczenia 
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
z dnia 20 marca 2009r. 

 
Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Kielcach w 2008 roku 
 

I. Główne zadania i kierunki działalności 
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z ustawowo 
określonymi kierunkami przeznacza środki na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
w celu realizacji zasady zrównowaŜonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa. 

Jako jednostce predystynowanej do wdraŜania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko, Funduszowi na mocy porozumienia z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie realizacji Programu Opera-
cyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla priorytetów: I - Gospodarka wodno-ściekowa i II - Gospodarka 
odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości do 25 mln euro) powierzono pełnienie funkcji 
Instytucji WdraŜającej, przekazując jej szereg zadań przy wdraŜaniu tych dwóch osi priorytetowych. 

Na szczeblu wojewódzkim problemy do rozwiązania w zakresie ochrony środowiska zostały zdefi-
niowane w uchwalonej przez Sejmik Województwa „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego” 
i „Programie ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”, którego integralną częścią jest 
„Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”. ZałoŜony został równieŜ udział Woje-
wódzkiego Funduszu przy dofinansowywaniu projektów środowiskowych wspieranych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. 

Działania, które Fundusz mógł wspierać finansowo, w podziale na poszczególne dziedziny, okre-
ślone zostały problemowo przez Zarząd Funduszu w konsultacji ze słuŜbami Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego i Wojewody Świętokrzyskiego, a następnie zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w „Li-
ście przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2008 roku”. W dokumencie tym ustalony został priorytet główny, pod-
kreślający najwaŜniejsze zadanie Funduszu: „Wspieranie przedsięwzięć zawartych w priorytetach dzie-
dzinowych, które objęte zostały dofinansowaniem ze środków unijnych”. Priorytet ten jest zgodny ze 
„Strategią działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 
lata 2005-2008”, który to dokument definiuje najwaŜniejsze cele i zadania stojące przed Funduszem w 
okresie objętym „Strategią …” 

Wśród innych celów i kierunków działalności w 2008 roku naleŜy wskazać realizację zapisów 
wspomnianego wyŜej porozumienia zawartego w dniu 25 czerwca 2007r. pomiędzy Ministrem Środowi-
ska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie reali-
zacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla priorytetów: I - Gospodarka wodno-
ściekowa i II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości do 25 mln euro) 
oraz porozumienia zawartego w dniu 14 listopada 2007r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Kielcach w sprawie przekazania i przyjęcia do realizacji zadań w ramach osi priorytetowych: I - Go-



spodarka wodno-ściekowa i II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i Środowisko”. 
 

II. Działalność organów statutowych 
 
1. Rada Nadzorcza  

Rada Nadzorcza w 2008 roku pracowała w 7-osobowym (okresowo w 6-osobowym) składzie i od-
była 13 protokołowanych posiedzeń, podejmując 57 uchwał. Uchwały głównie dotyczyły:  
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2007r., które następnie zostało przedłoŜone Zarządo-
wi Województwa Świętokrzyskiego oraz w skróconej formie opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego,  

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach za 2007r. oraz podziału zysku netto za 2007r.,  

- uchwalenia zmian w planie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach na 2008r.,  

- uchwalenia zmian w rocznym planie finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2008r.,  

- uchwalenia „Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach na lata 2009-2012” 

- zatwierdzenia „Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2009r.”,  

- zmian w „Liście przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2009r.”,  

- ustalenia „Zasad udzielania i umarzania poŜyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” obowiązujących w 2009r.,  

- uchwalenia planu działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach na 2009r.,  

- uchwalenia rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach na 2009r.,  

- zatwierdzenia wniosków Zarządu o udzielenie poŜyczek na ogólną kwotę 26.901.036,76 zł (26 zadań),  
- zatwierdzenia wniosków Zarządu o udzielenie dotacji na ogólną kwotę 1.624.834,00 zł (3 zadania),  
- zatwierdzenia wniosków Zarządu o przekazanie środków finansowych na ogólną kwotę 733.421,00 zł 

(3 zadania), 
- zatwierdzenia wniosków Zarządu o częściowe umorzenie poŜyczek na ogólną kwotę 5.232.203,84 zł 

(32 zadania),  
- zatwierdzenia wniosku Zarządu o udzielenie promesy na kwotę 9.872.468,32 zł, 
- zatwierdzenia wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego WFOŚiGW za 2008r. 
 
2. Zarząd 

Zarząd funkcjonował w 2-osobowym składzie i odbył 42 protokołowane posiedzenia, na których 
podjął 54 uchwały oraz wyraził zgodę na 62 aneksy do zawartych umów.  
Uchwały dotyczyły głównie:  
- złoŜenia Radzie Nadzorczej sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2007r.,  
- złoŜenia Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Kielcach za 2007r.,  
- uchwalenia „Regulaminu organizacyjnego Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Kielcach”,  
- przyjęcia „Instrukcji Wykonawczej Instytucji WdraŜającej Program Operacyjny Infrastruktura i Śro-

dowisko Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, 
- przyjęcia projektu „Instrukcji Szczegółowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Kielcach, 
- udzielenia poŜyczek na ogólną kwotę 418.929,00 zł (6 zadań),  
- udzielenia dotacji na ogólną kwotę 1.132.944,43 zł (55 zadań),  
- przekazania środków finansowych na ogólną kwotę 393.184,22 zł (15 zadań), 
- częściowego umorzenia poŜyczek na ogólną kwotę 466.999,77 zł (18 zadań). 
 

III. Realizacja rocznego planu finansowego 
 



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2008 roku prowadził 
gospodarkę finansową na podstawie Planu finansowego na rok 2008, uchwalonego w dniu 11 paździer-
nika 2007r. przez Radę Nadzorczą wraz z Planem działalności na rok 2008. W wyniku potrzeby urealnienia 
stanu funduszu, wielkości środków pienięŜnych i stanu naleŜności na początek roku, po zweryfikowaniu 
sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, dokonano jednej zmiany Planu finansowego na 
rok 2008. W efekcie korekty wzrósł stan środków finansowych przeznaczonych na wydatki w formie 
zwrotnej, tj. poŜyczek, co wpłynęło na zmianę stanu naleŜności. Na niezmienionym poziomie utrzymano 
planowane środki finansowe na pomoc w formach bezzwrotnych oraz stan środków pienięŜnych na ko-
niec roku i wynik finansowy. 

W planie finansowym 2008r. ujęte zostały środki dotacji rozwojowej na planowane do dofinanso-
wania ze środków Unii Europejskiej projekty z terenu województwa świętokrzyskiego w ramach realizacji 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których Instytucją WdraŜającą jest Wojewódzki 
Fundusz. Oczekiwano, Ŝe kilka projektów w 2008r. osiągnie poziom przygotowania umoŜliwiający speł-
nienie kryteriów konkursowych POIiŚ. W związku jednak z powaŜnymi wątpliwościami oraz szeregiem 
pytań Komisji Europejskiej dotyczących kwestii ocen oddziaływania na środowisko projektów zgłasza-
nych do dofinansowania ze środków UE, szczególnie projektów o duŜym wkładzie finansowym Wspólno-
ty, tj. z Funduszu Spójności, a takŜe związanymi z powyŜszym sygnałami w połowie 2008r. na temat 
zmiany prawa krajowego w tym zakresie (weszły w Ŝycie w listopadzie 2008r.) oraz pracami nad oceną 
walorów przyrodniczych terenów województwa świętokrzyskiego do włączenia w sieć Natura 2000, na-
stąpiło spowolnienie procesów przygotowawczych projektów do wnioskowania o pomoc z Funduszu 
Spójności w 2008r., co w konsekwencji spowodowało przesunięcie na lata następne wypłat środków w 
formie dotacji rozwojowej POIiŚ. 

W planowanych wielkościach środków dotacji rozwojowej POIiŚ przewidziane były kwoty dotacji 
na rzecz beneficjentów, jak równieŜ szacowana wielkość pomocy technicznej dla Wojewódzkiego Fundu-
szu z podziałem na dotacje inwestycyjne i nieinwestycyjne oraz wydatki majątkowe. 

Wskazać naleŜy, Ŝe do celów porównawczych procent wykonania pozycji planów: finansowego i 
działalności podano bez uwzględniania planowanych kwot dotacji rozwojowej POIiŚ. 

Plan przychodów został przekroczony o 42,0 % - głównie ze względu na otrzymanie większych o 
38,2 % wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz osiągnięcie 
o 45,9 % wyŜszych pozostałych przychodów finansowych. 

Plan wydatków został zrealizowany w 82,3 %. Spowodowane to było niŜszym niŜ zakładano wyko-
naniem wypłat w zakresie dotacji i przekazań środków finansowych na zadania inwestycyjne - 77,4 % 
oraz nieinwestycyjne - 65,4 %. Na zmniejszenie wielkości tych wydatków wpłynęło równieŜ niezłoŜenie 
do końca 2008 roku przez dotowanych faktur będących podstawą wypłat. Niewykonanie o 14,3 % planu 
kosztów utrzymania Rady Nadzorczej, Zarządu, biura i wynagrodzeń naleŜy ocenić pozytywnie, nato-
miast niewykonanie planu dotacji i przekazania środków finansowych spowoduje przesunięcie na 2009 
rok wypłat tych środków w ramach zawartych umów. 

Stan środków pienięŜnych na koniec 2008 roku wyniósł 36.859 tys. zł i był wyŜszy od wielkości pla-
nowanych. Posiadane środki pienięŜne stanowią zabezpieczenie wypłat zobowiązań wynikających z juŜ 
zawartych umów poŜyczek, dotacji i przekazania środków finansowych, jak równieŜ przeznaczone zosta-
ną w głównej mierze na dofinansowanie zadań z udziałem środków zagranicznych. Ogólna kwota zobo-
wiązań wynosi 8.805.955,00 zł, przy czym z tytułu umów poŜyczek 7.751.780,00 zł, z umów dotacji 
448.372,00 zł oraz przekazania środków finansowych dla jednostek budŜetowych 605.803,00 zł. Ponadto 
Fundusz udzielił w 2008 roku 1 promesy - dla Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. w Kielcach na dofinan-
sowanie zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków „Sitkówka” dla miasta Kielce” 
współfinansowanego z Funduszu Spójności na kwotę 9.872.468,32 zł. Faktyczny stan zobowiązań finan-
sowych nie wpłynie negatywnie na płynność finansową Funduszu, gdyŜ wysokość środków pienięŜnych 
na koniec roku oraz spłaty rat wypłaconych poŜyczek zabezpieczają w pełni te zobowiązania, jak równieŜ 
częściowo potrzeby dofinansowania projektów z udziałem środków unijnych. 
 

IV. Realizacja pomocy finansowej 
 

Jak corocznie wartość wnioskowanej pomocy była wyŜsza niŜ zaplanowane środki dyspozycyjne 
Funduszu. Część zadań, na etapie Karty informacyjnej zadania została zaopiniowana negatywnie, w 
związku z niezgodnościami z „Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”, „Listą przedsięwzięć prioryte-
towych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach w 2008 roku” lub „Zasadami udzielania i umarzania poŜyczek oraz udzielania dotacji ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”. Wielu wnioskodaw-
ców, mimo wstępnego zakwalifikowania, zrezygnowało z ubiegania się o dofinansowanie zadania z po-



wodu nieprzygotowania zadania do realizacji lub braku własnych środków finansowych koniecznych do 
zbilansowania wartości zadania. 

W celu realizacji zaplanowanej na 2008 rok pomocy finansowej rozpatrywanych było w ciągu roku 
sprawozdawczego 300 Kart informacyjnych zadania o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w 
łącznej wysokości 268.938.734,71 zł. 

Wybór zadań do dofinansowania środkami Funduszu był czynnością trudną do przeprowadzenia ze 
względu na planowane ogłoszenie w trakcie roku 2008 naboru projektów beneficjentów, które mogą być 
dofinansowane środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Wojewódzki Fundusz w liście przedsięwzięć priorytetowych do dofinanso-
wania przyjął priorytet główny „Wspieranie przedsięwzięć zawartych w priorytetach dziedzinowych, któ-
re objęte zostały dofinansowaniem ze środków unijnych”. Temu priorytetowi podporządkowane zostały 
podejmowane w trakcie roku decyzje organów Funduszu, przy świadomości kumulowania się skutków 
finansowych dla Funduszu, których najwyŜsze spotęgowanie nastąpi w kolejnych dwóch latach po roku 
wejścia projektów w etap ich realizacji. 

Po kwalifikacji wstępnej do biura Funduszu zostało złoŜonych 119 wniosków o udzielenie pomocy 
finansowej (21 wniosków z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej, 15 z ochrony powietrza, 29 z 
ochrony powierzchni ziemi, 3 z ochrony przyrody i leśnictwa, 44 z edukacji ekologicznej, 7 z przedsię-
wzięć międzydziedzinowych) w łącznej wysokości 53.342.977,00 zł. 

Ostatecznie w 2008 roku zawarto 107 umów o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Funduszu 
w łącznej kwocie 30.827.488,68 zł, z czego 31 to poŜyczki na kwotę 26.957.873,76 zł, 58 to dotacje na kwo-
tę 2.745.715,55 zł, a 18 to umowy przekazania środków finansowych na kwotę 1.123.899,37 zł. 

W wyniku podpisania w trakcie realizacji przedsięwzięć aneksów do zawartych w 2008 roku umów, 
ostateczna wysokość dofinansowania w formie poŜyczki uległa zmniejszeniu o 440,0 zł, natomiast w 
formie dotacji o 10.203,37 zł, co ostatecznie dało łączną kwotę przyznanej pomocy wynoszącą 
30.816.845,31 zł w tym w formie poŜyczek 26.957.433,76 zł, w formie dotacji 2.735.512,18 zł i w formie 
przekazania środków finansowych 1.123.899,37 zł. 

Realizacja pomocy finansowej w ramach poszczególnych dziedzin przedstawia się następująco: 
1. Ochrona wód i gospodarka wodna 

Z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej w 2008 roku rozpatrywane były łącznie 104 Karty in-
formacyjne zadania (88 KIZ zgłoszonych w 2008 roku, 8 KIZ, dla których procedura wstępnego przyjęcia 
do dofinansowania nie zakończyła się w 2007 roku oraz 8 KIZ, na które wydane były promesy). 

Łączny koszt całkowity tych przedsięwzięć został określony w wysokości 738.671.169,54 zł, nato-
miast wartość wnioskowanej pomocy łącznie na kwotę 203.489.764,17 zł, z tego w formie poŜyczki 
200.985.953,44 zł, w formie dotacji 1.873.810,73 zł, a w formie przekazania środków finansowych 
630.000,00 zł. 

Spośród wszystkich rozpatrywanych KIZ z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej w 23 przy-
padkach beneficjenci wnioskowali o udzielenie pomocy w roku 2009 oraz w latach późniejszych. 

W 22 przypadkach, w których beneficjenci wykazywali współfinansowanie ze środków zagranicz-
nych niepodlegajacych zwrotowi, tzn. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Sektorowego Programu Ope-
racyjnego, złoŜone Karty informacyjne zostały wstępnie rozpatrzone, jednak nieocenione. Wynika to z 
faktu, Ŝe do końca 2008 roku wnioski złoŜone przez beneficjentów do Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego (oś priorytetowa 4) nie zostały 
rozpatrzone (a więc nie podpisano umów), natomiast w przypadku Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich nie został ogłoszony nabór.  

Negatywnie rozpatrzono 15 Kart informacyjnych zadania, przy czym 10 ze względu na niezgodność 
z „Listą przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2008 roku”, 4 ze względu na niezgodność z „Zasadami udzielania 
i umarzania poŜyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach” oraz 1 ze względu na niezgodność z „Kryteriami wyboru przedsięwzięć 
finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach”. 

W 4 przypadkach wnioskodawcy zrezygnowali z ubiegania się o dofinansowanie. 
Do udzielenia pomocy w 2008 roku wstępnie przyjęto 32 zadania o łącznym koszcie całkowitym 

321.818.957,39 zł i łącznej wartości wnioskowanej pomocy w formie poŜyczki 56.398.830,92 zł, przy czym 
w 17 przypadkach beneficjenci zrezygnowali z ubiegania się o dofinansowanie. 

W 2008 roku brana była pod uwagę równieŜ moŜliwość sfinalizowania umową 8 promes wydanych 
na podstawie złoŜonych w 2007 roku Kart o załoŜonym koszcie całkowitym 46.311.259,25 zł i wnioskowa-



nej kwocie promes 12.163.592,00 zł. W 6 przypadkach beneficjenci zrezygnowali z dofinansowania, w 1 
przypadku złoŜono wniosek, natomiast w 1 przypadku promesa została udzielona na 2009 rok.  

Ostatecznie do Funduszu wpłynęło 21 wniosków o pomoc finansową w dziedzinie ochrona wód i 
gospodarka wodna: 15 wniosków na podstawie kwalifikacji KIZ w 2008 roku, 1 wniosek złoŜony na pod-
stawie wydanej promesy, 3 wnioski złoŜone na podstawie Kart informacyjnych zadania zakwalifikowa-
nych w 2007 roku, gdzie wyznaczono termin złoŜenia wniosku w 2008 roku, 1 wniosek ze względu na 
konieczność uzupełnienia przez beneficjenta wymaganych dokumentów umoŜliwiających merytoryczną 
ocenę zadania nie został oceniony w 2007 roku, natomiast w 1 przypadku beneficjent złoŜył wniosek bez 
wstępnej kwalifikacji KIZ (ostatecznie zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie). 

Spośród nich 19 dotyczyło ochrony wód, a 2 gospodarki wodnej. Łączny koszt całkowity wniosko-
wanych przedsięwzięć, ustalony w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych wyniósł 
271.317.423,63 zł. Wartość wnioskowanej pomocy dotyczyła wyłącznie poŜyczek i opiewała na kwotę 
32.027.296,70 zł. 

W 2 przypadkach inwestorzy zrezygnowali z ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu, nato-
miast w 1 przypadku wniosek współfinansowany z Funduszu Spójności ze względu na konieczność uzu-
pełnienia przez beneficjenta wymaganych dokumentów umoŜliwiających zbilansowanie zadania, nie 
został oceniony, w związku z czym rozpatrzenie moŜliwości udzielenia pomocy finansowej przesunięte 
zostało na 2009 rok. Ponadto w tym jednym przypadku Fundusz udzielił promesy waŜnej do końca roku 
2008.  

Spowodowało to, Ŝe ostatecznie z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej udzielono pomocy na 
podstawie 18 wniosków. 

W konsekwencji podpisano 18 umów, z czego 16 na przedsięwzięcia z zakresu ochrony wód oraz 2 
z zakresu gospodarki wodnej. Łączny koszt całkowity tych zadań wyniósł 34.563.602,44, natomiast łączna 
kwota dofinansowania wynikająca z zawartych umów wyniosła 20.797.828,38 zł i w całości została prze-
znaczona na poŜyczki. 
 
2. Ochrona powietrza 

Z zakresu ochrony powietrza w 2008 roku rozpatrywanych było łącznie 68 Kart informacyjnych za-
dania o dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę powietrza atmosferycznego (31 KIZ 
zgłoszonych w 2008 roku, 29 KIZ dla których procedura wstępnego przyjęcia do dofinansowania nie za-
kończyła się w 2007 roku, 6 KIZ przyjętych do dofinansowania w 2007 roku oraz 2 KIZ z 2005 i 2007 roku 
na które wydane były promesy).  

Łączny koszt całkowity przedsięwzięć został określony w wysokości 109.652.056,71 zł, a wartość 
wnioskowanej pomocy łącznie na kwotę 50.401.590,34 zł, z tego w formie poŜyczki 38.273.796,00 zł, w 
formie dotacji 10.401.626,34 zł, a w formie przekazania środków finansowych 1.726.168,00 zł. 

Spośród wszystkich rozpatrywanych w 2008 roku zadań z zakresu ochrony powietrza 4 KIZ ze 
względu na konieczność przygotowania i realizacji inwestycji przez beneficjentów w 2009 roku, zostaną 
rozpatrzone po 2008 roku, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Funduszu. 

Wskazać naleŜy, Ŝe 33 KIZ (w tym 18 zgłoszonych do dofinansowania przed 2008 rokiem) dotyczyło 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych i procedura ich oceny została przesunięta na 2009 rok, z koniecz-
nością uwzględnienia dodatkowych kryteriów. 

Jedno zadanie zostało ocenione jako niezgodne z „Zasadami udzielania i umarzania poŜyczek oraz 
udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach”. 

W 5 przypadkach beneficjenci zrezygnowali z ubiegania się o wsparcie finansowe przed zakończe-
niem oceny. Rezygnacją objęte były równieŜ 3 KIZ, dla których procedura rozpatrywania nie zakończyła 
się kwalifikacją wstępną ze względu na nieuzupełnienie brakujących danych do KIZ (2 przypadki) oraz 
przygotowania i rozpoczęcia realizacji zadania w przyszłym roku (1 przypadek). 

Do dofinansowania ze środków Funduszu zakwalifikowanych zostało 20 Kart informacyjnych zada-
nia (8 KIZ złoŜonych w 2008 roku, 6 KIZ, dla których procedura dofinansowania nie zakończyła się w 2007 
roku oraz 6 KIZ przyjętych do dofinansowania w 2007 roku, dla których termin złoŜenia wniosków został 
wskazany na 2008 rok). Łączny koszt całkowity tych przedsięwzięć wynosił 12.552.316,13 zł, a łączna war-
tość wnioskowanej pomocy 8.311.843,94 zł, z tego w formie poŜyczki 7.537.119,00 zł i w formie dotacji 
774.724,94 zł. 

Spośród Kart informacyjnych zadania zakwalifikowanych do dofinansowania w 3 przypadkach be-
neficjenci zrezygnowali z ubiegania się o pomoc, natomiast dla 1 z zadań beneficjent nie był w stanie 
skompletować wymaganych dokumentów do wniosku i poprosił o moŜliwość dofinansowania zadania w 
2009 roku. Ponadto w 2 przypadkach beneficjenci nie złoŜyli wniosków w wyznaczonym terminie, co 
skutkowało rezygnacją proceduralną. 



W 2008 roku brana była pod uwagę równieŜ moŜliwość sfinalizowania umową 2 promes wydanych 
na podstawie Kart informacyjnych zadania złoŜonych w 2005 i 2007 roku o łącznym załoŜonym koszcie 
całkowitym 13.063.298,85 zł i łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 4.000.000,00 zł, z tego w for-
mie poŜyczki 3.600.000,00 zł i w formie przekazania środków finansowych 400.000,00 zł. W przypadku 
promesy na poŜyczkę beneficjent zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie. 

Ostatecznie inwestorzy złoŜyli 15 wniosków. Łączny koszt całkowity wnioskowanych przedsięwzięć, 
ustalony w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych wyniósł 14.203.087,24 zł, a łączna wartość 
wnioskowanej pomocy 4.993.350,38 zł, z tego w formie poŜyczki 4.402.343,38 zł, w formie dotacji 
494.907,00 zł, a w formie przekazania środków finansowych 96.100,00 zł. 

Procedura dofinansowania została wszczęta w stosunku do 13 wniosków. W jednym przypadku 
beneficjent po przyznaniu przez Fundusz dofinansowania zrezygnował z przyznanych mu środków, na-
tomiast dla pozostałych 12 podpisano 12 umów, z czego 8 umów poŜyczek i 4 umowy dotacji w kwotach 
określonych we wnioskach. 

Łączna kwota dofinansowania wynikająca z umów zawartych w dziedzinie ochrony powietrza wy-
niosła 4.373.394,38 zł, z tego w formie poŜyczki 3.878.487,38 zł, w formie dotacji 494.907,00 zł. 
 
3. Ochrona powierzchni ziemi 

W 2008 roku z zakresu ochrony powierzchni ziemi rozpatrywane były łącznie 52 Karty informacyjne 
zadania (50 KIZ, które wpłynęły w 2008 roku oraz 2 KIZ, dla których procedura dofinansowania nie zakoń-
czyła się w 2007 roku). Łączny koszt całkowity tych przedsięwzięć określony został w wysokości 
21.290.943,57 zł, a wartość wnioskowanej pomocy w wysokości 11.227.826,60 zł, z tego w formie poŜycz-
ki 8.709.767,20 zł, w formie dotacji 1.898.059,40 zł, a w formie przekazania środków finansowych 
620.000,00 zł. 

Dla 4 spośród zgłoszonych do dofinansowania na podstawie KIZ przedsięwzięć procedurę rozpa-
trywania przesunięto na 2009 rok ze względu na realizację zadania przy udziale środków zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi (2 KIZ) oraz ze względu na rozpoczęcie realizacji zadania dopiero w 2009 roku 
(2 KIZ). 

Negatywnie rozpatrzono 3 Karty informacyjne zadania ze względu na niezgodność z „Zasadami 
udzielania i umarzania poŜyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”.  

W 2008 roku wstępnie przyjęto do dofinansowania 45 przedsięwzięć, których koszt całkowity okre-
ślono wstępnie w wysokości 17.430.943,57 zł, a wartość wnioskowanej pomocy łącznie na kwotę 
9.185.826,60 zł, z tego w formie poŜyczki 7.259.767,20 zł, w formie dotacji 1.306.059,40 zł, natomiast w 
formie przekazania środków finansowych 620.000,00 zł. 

Ze wszystkich rozpatrywanych w 2008 roku Kart informacyjnych zadania w 17 przypadkach benefi-
cjenci zrezygnowali z ubiegania się o pomoc ze środków Funduszu. 

W oparciu o wstępnie przyjęte KIZ w 2008r. do Funduszu wpłynęło 29 wniosków (w tym jeden 
wniosek złoŜony na podstawie zakwalifikowanej i przyjętej do dofinansowania w 2007 roku Karty infor-
macyjnej zadania), w których koszt całkowity przedsięwzięć określony został w wysokości 22.434.280,13 
zł, a wartość wnioskowanej pomocy łącznie w kwocie 14.207.366,56 zł, z tego w formie poŜyczki 
12.887.808,00 zł, w formie dotacji 1.034.323,56 zł, a w formie przekazania środków finansowych 
285.235,00 zł. 

W trakcie oceny negatywnie rozpatrzono moŜliwość wsparcia finansowego ze środków Funduszu 
dla 2 wniosków, ze względu na niezgodność z „Zasadami udzielania i umarzania poŜyczek oraz udziela-
nia dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach”. W jednym przypadku wpłynął wniosek niekompletny w związku z czym rozpatrzenie moŜliwości 
udzielenia pomocy finansowej przesunięte zostało na 2009 rok. 

W konsekwencji zawarto 26 umów o dofinansowanie przedsięwzięć na łączną kwotę w wysokości 
3.601.116,56 zł, z tego w formie poŜyczek 5 umów na kwotę 2.281.558,00 zł, w formie dotacji 19 umów na 
kwotę 1.034.323,56 zł, a w formie przekazania środków finansowych 2 umowy na kwotę 285.235,00 zł. 
 
4. Ochrona przyrody i leśnictwo 

W 2008 roku do biura Funduszu wpłynęło 5 Kart informacyjnych zadania z zakresu ochrony przyro-
dy. Przewidywany łączny koszt całkowity zadań zgłoszonych wstępnie do dofinansowania został określo-
ny w wysokości 910.000,00 zł, a wartość wnioskowanej pomocy w formie przekazania środków finanso-
wych na kwotę 815.000,00 zł. 

Negatywnie rozpatrzono 1 Kartę informacyjną zadania ze względu na niezgodność z „Zasadami 
udzielania i umarzania poŜyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”. 



Wstępnie do udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku zakwalifikowano 4 zadania, których łączny 
koszt całkowity wynosił 850.000,00 zł, natomiast wartość wnioskowanej pomocy wynosiła 765.000,00 zł. 

Dla jednego spośród zakwalifikowanych wstępnie na podstawie Karty informacyjnej zadania 
przedsięwzięcia termin złoŜenia wniosku ustalono na 2009 rok. 

Do biura Funduszu z zakresu ochrony przyrody i leśnictwa zostały złoŜone 3 wnioski. Łączny koszt 
całkowity wnioskowanych zadań wyniósł 399.800,00 zł, natomiast wartość wnioskowanej pomocy wyno-
siła 358.200,00 zł. 

W konsekwencji podpisano 3 umowy o dofinansowanie w formie przekazania środków finanso-
wych na łączną kwotę wynoszącą 358.200,00 zł. 

 
5. Edukacja ekologiczna 

W 2008 roku do biura Funduszu wpłynęły 63 Karty informacyjne zadania o dofinansowanie przed-
sięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej. Przewidywany łączny koszt całkowity zadań zgłoszonych 
wstępnie do dofinansowania został określony w wysokości 1.288.941,74 zł, a wartość wnioskowanej po-
mocy w kwocie 1.009.763,60 zł, z tego w formie dotacji 923.338,00 zł, a w formie przekazania środków 
finansowych 86.425,60 zł. 

Negatywnie rozpatrzono 2 Karty informacyjne zadania ze względu na niezgodność z „Zasadami 
udzielania i umarzania poŜyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”. 

Trzynaście Kart informacyjnych zadania, których wnioskowana pomoc finansowa dotyczy 2009 ro-
ku, zostało przeniesionych do rozpatrzenia na rok 2009. 

Wstępnie do udzielenia pomocy finansowej zakwalifikowano 48 zadań, których łączny koszt całko-
wity wynosił 1.058.611,74 zł, natomiast wartość wnioskowanej pomocy określona została w wysokości 
806.632,00 zł, z tego w formie dotacji 734.142,00 zł i w formie przekazania środków finansowych 
72.490,00 zł. 

W 5 przypadkach (po wstępnej kwalifikacji) nastąpiła rezygnacja z ubiegania się o dofinansowanie 
ze środków Funduszu. 

Do biura Funduszu wpłynęły 44 wnioski, z czego jeden na podstawie Karty informacyjnej zadania 
zakwalifikowanej w 2007 roku. Łączny koszt całkowity wnioskowanych zadań wyniósł 931.455,99 zł, a 
wartość wnioskowanej pomocy 650.173,36 zł, z tego w formie dotacji 65.614,37 zł i w formie przekazania 
środków finansowych 584.558,99 zł. 

Trzy ze złoŜonych w 2008 roku wniosków nie zostały ocenione. Dwa ze względu na konieczność 
uzupełnienia przez beneficjenta wymaganych dokumentów umoŜliwiających ocenę zadania, jeden z 
uwagi na fakt, iŜ wnioskowana pomoc dotyczyła wyłącznie 2009 roku. W związku z powyŜszym rozpa-
trzenie moŜliwości udzielenia pomocy finansowej na te przedsięwzięcia przesunięte zostało na 2009 rok. 

Ostatecznie podpisano 41 umów na łączną kwotę 590.359,36 zł, w tym 34 umowy w formie dotacji 
na kwotę 524.744,99 zł i 7 umów w formie przekazania środków finansowych na kwotę 65.614,37 zł. 

W wyniku podpisanych aneksów do umów, wysokość dofinansowania w formie dotacji na koniec 
2008r. uległa zmniejszeniu o 161,77 zł, co ostatecznie dało łączną kwotę przyznanej pomocy wynoszącą 
590.197,59 zł. 
 
6. Przedsięwzięcia międzydziedzinowe i inne. 

W 2008r. do biura Funduszu wpłynęło 8 Kart informacyjnych zadania na dofinansowanie przedsię-
wzięć międzydziedzinowych i innych. Przewidywany łączny koszt całkowity zadań zgłoszonych wstępnie 
do dofinansowania został określony w wysokości 2.702.500,00 zł, a wartość wnioskowanej pomocy 
1.994.790,00 zł, z tego w formie poŜyczki 388.000,00 zł, w formie dotacji 691.740,00 zł, a w formie przeka-
zania środków finansowych 915.050,00 zł. 

Negatywnie rozpatrzono 2 Karty informacyjne zadania ze względu na niezgodność z „Listą przed-
sięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach w 2008 roku”. 

Wstępnie do udzielenia pomocy finansowej zakwalifikowano 6 zadań, których łączny koszt całkowi-
ty wynosił 1.495.100,00 zł, natomiast wartość wnioskowanej pomocy 1.320.590,00 zł, z tego w formie 
poŜyczki 200.000,00 zł, w formie dotacji 691.740,00 zł, a w formie przekazania środków finansowych 
428.850,00 zł. 

W jednym przypadku nastąpiła proceduralna rezygnacja z ubiegania się o dofinansowanie ze środ-
ków Funduszu, tj. wnioskodawca nie złoŜył w ustalonym terminie wniosku wraz z wymaganymi doku-
mentami. 

W następstwie wstępnej kwalifikacji KIZ do biura Funduszu wpłynęło 7 wniosków, przy czym na 
jedną ze złoŜonych Kart informacyjnych zadania wpłynęły 3 wnioski. Zadanie na etapie Karty dotyczyło 
dofinansowania kosztów prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych, powietrza atmosferycznego, 



hałasu komunikacyjnego i pól elektromagnetycznych w województwie świętokrzyskim w latach 2008-
2009 łącznie. Na etapie wniosku złoŜono oddzielne dokumenty na zadanie dotyczące monitoringu wód 
powierzchniowych, oddzielne na monitoring powietrza atmosferycznego i kolejny wniosek na monito-
ring hałasu i pól elektromagnetycznych). 

Koszt całkowity zadań na podstawie złoŜonych wniosków określony został w wysokości 
1.231.100,00 zł, a wartość wnioskowanej pomocy 1.106.590,00 zł, z tego w formie dotacji 691.740,00 zł i w 
formie przekazania środków finansowych 414.850,00 zł. 

Ostatecznie podpisano 7 umów na łączną wartość pomocy 1.106.590,00 zł, w tym 6 umów przeka-
zania środków finansowych na kwotę 414.850,00 zł i 1 umowę dotacji na kwotę 691.740,00 zł. 
 
7. Linie kredytowe. 

W roku 2008, podobnie jak w 2007, osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-
darczą oraz wspólnoty mieszkaniowe, mogły skorzystać z uruchomionych dla nich i obsługiwanych przez 
Bank Ochrony Środowiska S.A. linii kredytowych LK - 1 - Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem 
ściekami oraz LK - 2 - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zainteresowanie uzyskaniem w 
tej formie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach zadań proekologicznych w województwie 
świętokrzyskim było większe niŜ w roku 2007 (kiedy to zawarto tylko 2 umowy). Wprawdzie z zakresu LK-
1 zawarto tylko 1 umowę na kwotę kredytu 11.383,30 zł, ale na realizację przedsięwzięć z zakresu LK-2 
zawarto 9 umów na łączną kwotę kredytu 155.262,87 zł. 

Z końcem 2008 roku upłynął termin udzielania kredytów w ramach linii kredytowych. 
 

V. Realizacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I i II oś priorytetowa. 
 

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Śro-
dowisko” i jego zatwierdzeniem przez Komisję Europejską 7 grudnia 2007r., w 2008 roku Ministerstwo 
Środowiska ogłosiło pierwsze konkursy zamknięte dla I osi priorytetowej - gospodarka wodno-ściekowa 
(działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyŜej 15 tys. RLM) i II osi priorytetowej 
- gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (działanie 2.1 kompleksowe przedsięwzięcia z zakre-
su gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych i 
działanie 2.2 dotyczące przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych). W roku 2008 
system zarządzania i kontroli POIiŚ poddany został audytowi zgodności, wymaganemu przepisami Roz-
porządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, który zakończył się pozytywną opinią Instytucji Audytowej o zgod-
ności systemów zarządzania i kontroli w ramach POIiŚ. Opinia ta przesłana została do Komisji Europej-
skiej w dniu 5 grudnia 2008r., kończąc etap potwierdzania przygotowania instytucji do wdraŜania Pro-
gramu.  

Od 25 czerwca 2007r. na mocy Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infra-
struktura i Środowisko” dla osi priorytetowych: I - Gospodarka wodno-ściekowa i II - Gospodarka odpa-
dami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniŜej 25 mln euro)” zawartego z Ministrem Śro-
dowiska, WFOŚiGW w Kielcach pełni rolę Instytucji WdraŜającej dla ww. osi i odpowiada za nadzór nad 
wdraŜaniem projektów z terenu województwa świętokrzyskiego o wartości do 25 mln euro. Porozumie-
nie to umoŜliwiło zawarcie kolejnego porozumienia dotyczącego przekazania poszczególnych zadań 
określonych w Porozumieniu innym instytucjom za zgodą Instytucji Pośredniczącej. Stąd od 14 listopada 
2007r. po uzgodnieniu z Ministrem Środowiska na mocy Porozumienia z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wojewódzki Fundusz pełni rolę Instytucji Wdra-
Ŝającej dla trzech projektów z terenu naszego województwa o szacunkowym całkowitym koszcie powyŜej 
25 mln euro, natomiast Narodowy Fundusz pełni rolę Instytucji WdraŜającej dla jednego projektu o sza-
cunkowym całkowitym koszcie poniŜej 25 mln euro (dla gminy Włoszczowa). 

Obydwa porozumienia były aneksowane w 2008r. Pierwsze przede wszystkim z uwagi na koniecz-
ność doprecyzowania zadań powierzonych Wojewódzkiemu Funduszowi m.in. w zakresie przygotowania 
i oceny projektów, monitorowania i sprawozdawczości, zarządzania finansowego i rozliczania projektu, 
informacji i promocji, a takŜe doprecyzowania zadań Instytucji Pośredniczącej. 

Na mocy powyŜszych porozumień Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach pełni rolę Instytucji WdraŜającej dla następujących projektów: 
1) o szacunkowym całkowitym koszcie powyŜej 25 mln euro: 

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie, 
- Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych 

„Nidzica” i „Nida 2000”, 
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  

2) o szacunkowym całkowitym koszcie poniŜej 25 mln euro: 
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracjach Pińczów i Gacki, 



- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica, 
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Piekoszów, 
- Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy, 
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - Etap I 

(projekt uprzednio przewidziany do wdraŜania przez NFOŚiGW), 
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sandomierz (projekt 

uprzednio przewidziany do wdraŜania przez NFOŚiGW). 
Gmina, Jędrzejów, dla której w 2008 roku Wojewódzki Fundusz planował, Ŝe będzie pełnił rolę In-

stytucji WdraŜającej w odniesieniu do projektu „Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie aglome-
racji Jędrzejów”, zrezygnowała z przygotowania wniosku do Funduszu Spójności. 
 
1. Wybór projektów w trybie konkursowym.  

Ocena wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności dokonywana jest w oparciu o Kryteria 
wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ i będące załącznikiem do Szczegóło-
wego opisu osi priorytetów POIiŚ, zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego.  

W ramach pierwszego naboru wniosków w procedurze konkursowej w WFOŚiGW w Kielcach (jako 
Instytucji WdraŜającej) dokonywana miała być ocena spełniania kryteriów formalnych i merytorycznych I 
stopnia, natomiast ocena spełniania kryteriów merytorycznych II stopnia dokonywana miała być przez 
ekspertów na poziomie krajowym w Grupie Roboczej. Ekspertami w Grupie Roboczej są pracownicy In-
stytucji WdraŜających, Ministerstwa Środowiska oraz eksperci zewnętrzni. Ocena formalna i merytorycz-
na II stopnia jest oceną 0/1, co oznacza, Ŝe niespełnienie choćby jednego z kryteriów powoduje odrzuce-
nie wniosku. Ocena merytoryczna I stopnia jest oceną punktową. Wniosek przechodzi do oceny meryto-
rycznej II stopnia jeŜeli uzyska minimum 60 % maksymalnej punktacji.  

W ramach pierwszych konkursów zamkniętych: nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008 dla działania 1.1 - gospodar-
ka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyŜej 15 tys. RLM w ramach I osi priorytetowej - gospodarka 
wodno-ściekowa oraz nr 1/POIiŚ/2.1/04/2008 dla II osi priorytetowej - gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi dla działania 2.1 - kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ko-
munalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych do WFOŚiGW w Kielcach nie 
został złoŜony Ŝaden wniosek z terenu województwa świętokrzyskiego. Przyczyną tego faktu były opóź-
nienia w przygotowaniu projektów związane, między innymi, z koniecznością powtarzania procedur oce-
ny oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem przekształceń instytucjonalnych związanych z 
wdraŜaniem rekomendacji wynikających z przeprowadzonych analiz opcji dla beneficjentów pomocy 
(przekształcenia zakładów budŜetowych w spółki gminy) oraz opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji 
technicznej.  

W trakcie trwania procedury konkursowej dla drugiego naboru wniosków Ministerstwo Środowi-
ska zaproponowało modyfikację systemu oceny wniosków, zgodnie z którą WFOŚiGW w Kielcach doko-
nuje oprócz oceny spełniania kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia, równieŜ oceny spełniania 
kryteriów merytorycznych II stopnia w czterech obszarach:  
- aspekty techniczne, 
- aspekty instytucjonalne i formalno-prawne, 
- analiza finansowa i ekonomiczna, 
- procedura oceny oddziaływania na środowisko. 
Dodatkowo kaŜdy projekt będzie oceniony we wszystkich ww. obszarach przez ekspertów wyznaczonych 
przez Instytucję Pośredniczącą spoza „macierzystej” Instytucji WdraŜającej.  

W ramach konkursu zamkniętego nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008 w dniu 1 września 2008r. do WFOŚiGW w 
Kielcach zostały złoŜone dwa wnioski o planowanym łącznym koszcie całkowitym w wysokości 137,4 mln 
zł, przy planowanym łącznym dofinansowaniu z FS w wysokości 90,9 mln zł, o dofinansowanie następu-
jących projektów: 
1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - Etap I, za 

którego realizacje odpowiedzialne są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, 

2) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica - realizowany przez Gminę Morawica. 
W przypadku pierwszego projektu, w wyniku oceny merytorycznej I stopnia wniosek został odrzu-

cony. Od tej oceny Wnioskodawca wniósł protest. W konsekwencji na koniec grudnia 2008r. wniosek 
pozostawał w trakcie oceny. W przypadku drugiego projektu Wnioskodawca wycofał wniosek na etapie 
oceny formalnej. 

W ramach konkursu zamkniętego nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008 w dniu 4 grudnia 2008r. do Wojewódzkie-
go Funduszu złoŜone zostały 2 wnioski o planowanym łącznym koszcie całkowitym w wysokości 108,3 
mln zł, przy planowanym łącznym dofinansowaniu z FS w wysokości 69,7 mln zł, o dofinansowanie na-
stępujących projektów: 



1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - Etap I, reali-
zowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

2) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sandomierz, realizowanego 
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. 

Obydwa wnioski na koniec roku 2008 były w trakcie oceny formalnej. 
 
2. Projekty w trakcie przygotowania. 

Spośród przygotowywanych w 2008 roku do aplikowania z Funduszu Spójności projektów wnio-
skodawcy planują złoŜenie 7 wniosków w kolejnych naborach w roku 2009. Są to: 
1) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica, realizowany przez Gminę Morawica, 
2) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie, realizowany przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o., 
3) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, realizowany 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju Sp. z o.o., 
4) Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy, realizowany 

przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie, 
5) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Piekoszów, realizowany przez Za-

kład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp.z o.o., 
6) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracjach Pińczów i Gacki, realizowany przez Wodo-

ciągi Pińczowskie Sp. z o.o., 
7) Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Ni-

dzica” i „Nida 2000”, realizowany przez Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej. 
Planowany łączny koszt całkowity ww. projektów wynosi 727,2 mln zł, natomiast dofinansowanie z FS - 
441,7 mln zł. 
 
3. Praca ekspertów Wojewódzkiego Funduszu w Grupie Roboczej na poziomie krajowym. 

Na mocy opisanego wyŜej porozumienia, które Fundusz zawarł z Ministrem Środowiska w 2007r., 
wynika obowiązek zapewnienia uczestniczenia ekspertów będących pracownikami WFOŚiGW w Kielcach 
w pracach Grupy Roboczej. W ramach pierwszego konkursu zamkniętego nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008 i nr 
1/POIiŚ/2.1/04/2008, trzech ekspertów z Wojewódzkiego Funduszu na przestrzeni wrzesień-grudzień 
2008r. oceniało łącznie 10 projektów zgłoszonych do dofinansowania i planowanych do realizacji na te-
renie innych województw. Oceny dotyczyły trzech obszarów: analiza finansowa i ekonomiczna, aspekty 
techniczne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, aspekty techniczne z zakresu gospodarki odpadami. 
W czterech projektach eksperci pełnili funkcję Ekspertów Wiodących. Ocena tych wniosków zostanie za-
kończona w 2009r. (na koniec grudnia 2008r. sprecyzowane zostały uwagi i prośby o poprawę i uzupeł-
nienie, które zostały przekazane wnioskodawcom za pośrednictwem Sekretariatu Grupy Roboczej).  

Do pracy w Grupie Roboczej w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008 Wojewódzki 
Fundusz wyznaczył 1 eksperta w zakresie oceny aspektów technicznych z gospodarki wodno-ściekowej 
(ocena projektów w tym konkursie w ramach spełnienia kryteriów merytorycznych II stopnia została 
przesunięta na 2009r.). 
 
4. Procedury w zakresie wdraŜania PO IiŚ. 

Wojewódzki Fundusz w trakcie 2008r. pięciokrotnie dokonywał zmian w szczegółowych procedu-
rach związanych z realizacją zadań POIiŚ. W konsekwencji w dniu 12 grudnia 2008r. Instrukcja Szczegó-
łowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” została zatwier-
dzona przez Ministerstwo Środowiska. 
 
5. Działania informacyjne i promocyjne POIiŚ. 

W roku 2008 Wojewódzki Fundusz prowadził intensywne działania informacyjne i promocyjne 
związane z wdraŜaniem POIiŚ szczególnie adresowane do potencjalnych beneficjentów Funduszu Spój-
ności, którzy przygotowują projekty, dla których planuje się, Ŝe Wojewódzki Fundusz będzie pełnił rolę 
Instytucji WdraŜającej. Działania informacyjne prowadzone były głównie w formie dokumentowanych 
indywidualnych spotkań. Ponadto zorganizowano dwa dwudniowe szkolenia z elementami ćwiczeń - 
wspólne dla wszystkich potencjalnych Wnioskodawców. Jedno z nich dotyczyło warunków kontrakto-
wych FIDIC - teoria i praktyka, drugie - rachunkowości projektów inwestycyjnych finansowanych z fun-
duszy europejskich. 

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone były równieŜ poprzez stronę internetową Fundu-
szu, w formie informacji udzielanych telefonicznie, a takŜe poprzez ogłaszanie konkursów w lokalnej pra-
sie. 
 



7. Wnioski o pomoc techniczną. 
Wojewódzki Fundusz złoŜył w 2008 roku do Ministerstwa Środowiska dwa wnioski o pomoc tech-

niczną w ramach POIiŚ w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację zadań jako Instytucja WdraŜa-
jąca I i II oś priorytetową POIiŚ: Roczny Plan Działań 2007-2008 oraz Roczny Plan Działań 2009. Pierwszy z 
nich został przekazany do Ministerstwa Środowiska w dniu 30 września 2008r. Wnioskowana kwota ogó-
łem wynosiła 727,9 tys. zł (skorygowana w grudniu 2008r. do wysokości 720,1 tys. zł). Drugi przekazano 
do Ministerstwa Środowiska w dniu 15 października 2008r. Wnioskowana kwota ogółem wynosiła 863,6 
tys. zł. 

Do dnia sporządzania sprawozdania nie została podpisana z Ministrem Środowiska umowa o dofi-
nansowanie Rocznego Planu Działań. 
 

VI. Informacje końcowe 
 

W roku 2008 prowadzone były kontrole wybranych przedsięwzięć w zakresie wykorzystanych środ-
ków, obejmujące weryfikację dokumentów złoŜonych do Funduszu oraz ich zgodności ze stanem faktycz-
nym, stwierdzonym w trakcie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu umowy. W trakcie kontroli 
dokonywano równieŜ oceny prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, podej-
mowano działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków finan-
sowych przekazywanych wnioskodawcy. 

Wyniki finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
zawarte zostały w załączonym do informacji „Bilansie”, pozytywnie zweryfikowanym przez biegłego re-
widenta i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2009r. uchwałą Nr 4/09 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
 

Bilans - Aktywa 

Lp. Pozycja 
Stan na 

31.12.2008r. 
Stan na 

01.01.2008r. 
A. Aktywa trwałe  85 038 618,73 77 253 572,74 
I. Wartości niematerialne i prawne  33 864,64 52 866,14 
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  0,00 0,00 
2. Wartość firmy  0,00 0,00 
3. Inne wartości niematerialne i prawne  33 864,64 52 866,14 
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
II. Rzeczowe aktywa trwałe  69 839,68 51 676,14 
1. Środki trwałe  69 839,68 51 676,14 
a) grunty  0,00 0,00 
b) budynki  0,00 0,00 
c) urządzenia techniczne i maszyny  56 754,11 44 823,97 
d) środki transportu  0,00 0,00 
e) inne środki trwałe  13 085,57 6 852,17 
2. Środki trwałe w budowie  0,00 0,00 
III. NaleŜności długoterminowe  84 934 914,41 77 149 030,46 
IV. Inwestycje długoterminowe  0,00 0,00 
1. Długoterminowe aktywa finansowe  0,00 0,00 
a) w jednostkach powiązanych    
- udziały lub akcje    
- inne papiery wartościowe    
- udzielone poŜyczki    

b) w pozostałych jednostkach    
- udziały i akcje    
- inne papiery wartościowe    

B. Aktywa obrotowe  64 846 696,26 55 154 873,97 
I. NaleŜności krótkoterminowe  27 900 420,26 28 682 628,18 
1. NaleŜności od jednostek powiązanych    
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:    
- do 12 miesięcy    
- powyŜej 12 miesięcy    

b) inne    
2. NaleŜności od pozostałych jednostek  27 900 420,26 28 682 628,18 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:    
- do 12 miesięcy    
- powyŜej 12 miesięcy    

b) inne  27 900 420,26 28 682 628,18 
c) dochodzone na drodze sądowej    
II. Inwestycje krótkoterminowe  36 869 194,88 26 278 651,94 
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  36 869 194,88 26 278 651,94 



a) w pozostałych jednostkach  0,00 4 793 990,00 
- udziały i akcje    
- inne papiery wartościowe   4 793 990,00 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe    

b) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne  36 869 194,88 21 484 661,94 
- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach  11 878,01 11 353,84 
- inne środki pienięŜne  36 857 316,87 21 473 308,10 
- inne aktywa pienięŜne  0,00 0,00 
2. Inne inwestycje krótkoterminowe  0,00 0,00 
III. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  77 081,12 193 593,85 
 Aktywa razem 149 885 314,99 132 408 446,71 

 
Bilans - Pasywa 

Lp. Pozycja 
Stan na 

31.12.2008 
Stan na 

01.01.2008 
A. Kapitał (fundusz) własny  149 830 558,51 132 326 073,06 
I. Kapitał (fundusz) podstawowy  131 856 073,06 118 209 088,61 
II. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)  0,00 0,00 
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  0,00 0,00 
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy  0,00 0,00 
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  0,00 0,00 
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  470 000,00 470 000,00 
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  0,00 0,00 
VIII. Zysk (strata) netto  17 504 485,45 13 646 984,45 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)  0,00 0,00 
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  54 756,48 82 373,65 
I. Rezerwy na zobowiązania  0,00 0,00 
1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe  0,00 0,00 
- długoterminowa    
- krótkoterminowa    
2. Pozostałe rezerwy    
- długoterminowe    
- krótkoterminowe świadczenia pracownicze   
II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 
1. Wobec jednostek powiązanych   
2. Wobec pozostałych jednostek    
a) kredyty i poŜyczki    
b) inne zobowiązania finansowe    
c) inne    
III. Zobowiązania krótkoterminowe  54 756,48 82 373,65 
1. Wobec pozostałych jednostek  22 722,56 52 611,23 
a) kredyty i poŜyczki  0,00 0,00 
b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych  0,00 0,00 
c) inne zobowiązania finansowe  0,00 0,00 
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  13 722,56 9 043,23 
- do 12 miesięcy  13 722,56 9 043,23 
- powyŜej 12 miesięcy    

e) zaliczki otrzymane na dostawy  0,00 0,00 
f ) zobowiązania wekslowe  0,00 0,00 
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  1 296,00 43 568,00 
h) z tytułu wynagrodzeń  7 704,00 0,00 
i) inne  0,00 0,00 
2. Fundusze specjalne  32 033,92 29 762,42 
IV. Rozliczenia miedzyokresowe  0,00 0,00 
1. Ujemna wartość firmy    
2. Inne rozliczenia międzyokresowe    
- długoterminowe    
- krótkoterminowe    
 Pasywa razem 149 885 314,99 132 408 446,71 

 


