
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE W ROKU 2009

WPROWADZENIE

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (zwany 
dalej Funduszem) działał w roku 2009 na podstawie  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150. z póź. zm.) oraz statutu nadanego przez 
Ministra  Środowiska  (załącznik  do  pisma  z  dnia  31  marca  2006r.  znak: 
DP-024-221/5/05/06/AS(KA).

Podstawową działalnością Funduszu było wspieranie finansowe realizacji  zadań służących 
ochronie środowiska i gospodarce wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. 
Fundusz  wspierał   również  współfinansowanie  projektów  inwestycyjnych  realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi. Działalność 
ta  w  2009r.  prowadzona  była  w  oparciu  o  przyjęte  w  listopadzie  2008r.  kryteria  wyboru 
przedsięwzięć  finansowanych  ze  środków  Funduszu  oraz  zasady  udzielania  i  umarzania 
pożyczek oraz udzielania dotacji przez Fundusz. Podstawę działalności w roku 2009 stanowiły: 
plan działalności Funduszu, lista przedsięwzięć priorytetowych na 2009r. oraz strategia działania 
na lata 2009 - 2012 opracowana i przyjęta w 2008r. 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH

1. Rada Nadzorcza
W  roku  2009  Rada  Nadzorcza  Funduszu  pracowała  w  7.  osobowym  składzie  pod 

przewodnictwem Pana Władysława Majki. 
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 12 protokołowanych posiedzeń, na 

których  podjęła  144  uchwały,  przy  czym  większość  z  nich  dotyczyła  przyznania  pomocy 
finansowej na  realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej bądź umorzenia rat 
pożyczek. Ogółem Rada rozpatrzyła 62 wnioski o udzielanie pomocy finansowej, podejmując 57 
decyzji o przyznaniu pożyczek oraz 5  o przyznaniu dotacji. Łączna pomoc finansowa przyznana 
decyzjami Rady Nadzorczej w 2009r. wyniosła 63.193.985,86 zł, a jej struktura przedstawiała się 
następująco: pożyczki 61.915.894,46 zł (97,9%),  dotacje 1.278.091,40 zł  (2,02% ). 

Rada  Nadzorcza  rozpatrzyła  55  spraw  związanych  z  umorzeniem  części  pożyczek 
podejmując 34 decyzje o umorzeniu i 21 o odmowie umorzenia części pożyczek. 

W lutym 2009r.  Rada  Nadzorcza  przyjęła  sprawozdanie  z  działalności  i  sprawozdanie 
finansowe za 2008r. oraz dokonała podziału zysku.

Plan działalności Funduszu na rok 2009 przyjęty w dniu 13 października 2008r. uchwałą 
Nr 125/2008, był na przestrzeni roku dwukrotnie aktualizowany. 

Po zakończeniu każdego kwartału Rada analizowała wykonanie planu finansowego pod 
kątem  przychodów  i  wydatków  Funduszu,  w  tym  kosztów  działalności  związanych 
z  funkcjonowaniem  Biura  Funduszu.  Dokonywała  także  okresowej  analizy  działalności 
decyzyjnej  Zarządu  w zakresie  udzielanej  pomocy,  zapoznając  się  z  informacjami  Zarządu  
o podjętych decyzjach. 

Zgodnie z delegacją ustawową, Rada Nadzorcza podjęła również decyzje dotyczące 2010 
roku, tj.: uchwaliła plan działalności Funduszu (uchwała Nr 112/2009 z dnia 12.10.2009r.) oraz 
zatwierdziła listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Rzeszowie na 2010 rok (uchwała 
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Nr 70/2009 z dnia 19.06.2009r.). Zmieniając zasady dofinansowania zadań z zakresu ochrony 
środowiska Rada Nadzorcza nałożyła na beneficjentów obowiązek oznakowania przedsięwzięć 
dofinansowywanych  ze  środków  Funduszu,  zobowiązując  również  Zarząd  do  opracowania 
instrukcji oznakowania. 

2. Zarząd

W okresie  od  stycznia  do końca kwietnia  2009r.  Zarząd Funduszu pracował w składzie 
3 osobowym: Prezes Zarządu - Lesław Budzisz, Zastępcy Prezesa: Józef Frączek, Mariusz Król, 
a od maja w pełnym 4 osobowym składzie. Czwartym członkiem Zarządu została Pani Maria 
Zbyrowska.

Na  przestrzeni  roku  Zarząd  odbył  46  protokołowanych  posiedzeń.  Problematyka 
posiedzeń  i  działań  bieżących  Zarządu  obejmowała  przede  wszystkim  sprawy  związane 
z udzielaniem pomocy finansowej na zadania ochrony środowiska. Zarząd dokonywał wyboru 
przedsięwzięć  do  dofinansowania  oraz  zatwierdzał  wnioski  o  pożyczki  i  dotacje,  w  ramach 
własnych kompetencji tj. do kwoty stanowiącej 0,5 % przychodów uzyskanych przez Fundusz 
w 2008  roku,  oceniał  wnioski  o  umorzenie  części  pożyczek,  analizował  wyniki  działalności 
kontrolnej wykorzystania przyznanej pomocy.

Zarząd  przedkładał  propozycje  zmiany  zasad  udzielania  pomocy  finansowej  przez 
Fundusz.  Na  bieżąco  analizował  sytuację  finansową  Funduszu   w  zakresie  przychodów, 
ponoszonych  kosztów  oraz  udzielanej  pomocy  finansowej  i  raz  w  kwartale  przedkładał 
informacje  w  tym  zakresie  Radzie  Nadzorczej.  Opracował  „Instrukcję  oznakowania 
przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” .

Sporządził  sprawozdanie  z  działalności  za  2008  rok  oraz  opracował  projekty  planu 
działalności i listy przedsięwzięć priorytetowych na rok 2010. 

Z  593  uchwał  podjętych  przez  Zarząd  w  2009r.,  ponad  85%  związanych  było 
z  rozpatrzeniem  wniosków o  udzielenie  pomocy  finansowej.  Ostatecznie  do  dofinansowania 
Zarząd  wybrał  266 wniosków.  Z  uwagi  na  brak  zbilansowania  kosztów  zadań,  w  155 
przypadkach,  przed  podjęciem  ostatecznych  decyzji,  Zarząd  udzielił  zapewnienia  przyznania 
środków na  realizację  przedsięwzięć  tzw.  promes.  W stosunku  do 7  zadań  termin  ważności 
promes upływał po 1 stycznia 2010r. Ponadto w odniesieniu do 66 zadań Zarząd podjął decyzje 
o  odmowie  dofinansowania.  Najwięcej  decyzji  odmownych  dotyczyło  zadań  w  dziedzinie 
edukacji ekologicznej  (21 zadań),  a ich powodem była głównie słaba jakość przygotowanych 
zadań. W 16. przypadkach odmowy dotyczyły  udzielenia  pożyczek na zadania ochrony wód. 
W miejsce wnioskowanych pożyczek Zarząd proponował udzielenie dopłat do oprocentowania 
preferencyjnych kredytów bankowych. Ponadto Zarząd rozpatrzył i przekazał do decyzji Rady 
Nadzorczej 55 spraw dotyczących umorzenia rat pożyczek. Zgodnie ze swoimi kompetencjami 
Zarząd  zatwierdził  178  wniosków,  których  jednostkowa  wartość  nie  przekraczała  kwoty 
120.382,57  zł  oraz  22  wnioski  o  dopłaty  do  oprocentowania  preferencyjnych  kredytów 
bankowych.  

W roku 2009 Zarząd zawarł 232 umowy, w tym 60 pożyczkowych i  172 dotacyjnych. 
Ogólna  kwota  zawartych  umów wyniosła  58.746,6 tys.  zł.  Ponadto Zarząd zawarł  21 umów 
trójstronnych z beneficjentami i bankami w sprawie dopłat do oprocentowania preferencyjnych 
kredytów  bankowych.  Zarząd  przyznał  również  4  nagrody  za  działalność  na  rzecz  ochrony 
środowiska na łączna kwotę 40 tys. zł.

Zgodnie  z  wymogiem  ustawowym  Zarząd  przekazał  do  publikacji  informację  
o działalności Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
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w 2008r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 25 poz. 711  z dnia 27 kwietnia 
2009r.). 

Rada  Nadzorcza  i  Zarząd  Funduszu  wypełniały  swoje  funkcje  przy  pomocy  Biura 
Funduszu, sprawującego techniczno-organizacyjną obsługę organów Funduszu. Oprócz siedziby 
w Rzeszowie funkcjonowały 2 Przedstawicielstwa Zamiejscowe - w Krośnie i Przemyślu.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

1. Plan finansowy
Plan działalności Funduszu na rok 2009 został przyjęty przez Radę Nadzorczą, zgodnie 

z ustawowymi wymogami w tym zakresie,  w dniu 13.10.2008r. Opracowując i  przedkładając 
projekt planu Radzie Nadzorczej Zarząd przyjął następujące podstawowe założenia:
- przychody z  tytułu  opłat  za  gospodarcze  korzystanie  ze  środowiska określone  zostały  na 

podstawie pisemnych informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski;
- dziedzinowa struktura udzielonej pomocy oparta została na danych wynikających ze zgłoszeń 

do listy przedsięwzięć priorytetowych, zawartych umów i podjętych decyzji;
- Fundusz będzie dążył do maksymalnego wsparcia finansowego zadań realizowanych przez 

samorządy w ramach programów współfinansowanych ze środków pomocowych.
Plan działalności  w ciągu roku był dwukrotnie zmieniany uchwałami Rady. Powodem 

dokonywania zmian były okoliczności niemożliwe do przewidzenia na etapie konstruowania jego 
projektu w  2008 roku.

  

2. Realizacja  przychodów 

Przychody Funduszu w roku 2009 zaplanowano na kwotę 22.453,4 tys.  zł  (przychody 
osiągnięte  w  2008r.  wyniosły  24.061,7 tys.  zł).  Wysokość  wpływów  z  tytułu  opłat  za 
gospodarcze  korzystanie  ze  środowiska  ustalono  na  poziomie  16.000  tyś  zł.  Zrealizowane 
wpływy z tego tytułu w roku 2008 wyniosły 17.088,7 tyś zł.  Pozycja ta została zaplanowana 
w oparciu o pisemną informację uzyskaną z  Urzędu Marszałkowskiego,  który pobiera opłaty 
i  dokonuje  ich  redystrybucji.  W stosunku  do  wykonania  za  rok  ubiegły  założono  obniżenie 
przychodów z tytułu odsetek od pożyczek o kwotę 1.481,9 tyś zł.  Spowodowane to było tym, że 
w roku 2008 uległy znacznym obniżkom stopy procentowe, a prognozy na rok 2009 zakładały 
dalsze  ich  obniżanie.  Przychody  z  tytułu  oprocentowania  wolnych  środków zaplanowano  na 
nieco wyższym poziomie niż w roku 2008 (o kwotę 114,4 tys. zł).  W związku z tym, iż Fundusz  
jest  instytucją  wdrażającą  POIiŚ  i  otrzymuje  z  tego  tytułu  refundację  części  kosztów, 
zaplanowano na poziomie wyższym niż wykonanie roku ubiegłego pozostałe przychody (o kwotę 
804,2 tys. zł).

Zrealizowane za rok 2009 przychody wyniosły 23.886,9 tys. zł, co stanowiło 106,4 % 
planowanych  kwot.  Większe  od  planowanych  były  przychody  z  tytułu  wpłat  
za  gospodarcze  korzystanie  ze  środowiska  i  oprocentowania  wolnych  środków.  Niższe  od 
planowanych były pozostałe przychody ponieważ refundacja poniesionych kosztów związanych 
z  wdrażaniem POIiŚ  zostanie  dokonana dopiero  w 2010 r.  Inne  przychody zrealizowano  na 
poziomie zbliżonym do planowanego.

Wpłaty  z  tytułu  zwrotu  udzielonych  pożyczek  były  wyższe  od  zaplanowanych  
i wyniosły 54.630,7 tys. zł. Stanowiło to 109,4 % wartości planowanych i spowodowane było 
aneksowaniem  zawartych  umów,  a  także  przedterminową  spłatą  pożyczek  w  związku 
z  uzyskaniem  przez  pożyczkobiorców  dofinansowania  zrealizowanych  zadań  ze  środków 
pomocowych. Spłaty pożyczek udzielonych przez Fundusz realizowane były terminowo. W roku 
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2009 dokonano odpisu aktualizującego należność z tytułu pożyczki nr 18/2006 w kwocie 390 tys. 
zł. Wprawdzie pożyczka ta spłacana jest terminowo jednakże do Funduszu dotarły informacje  
o  pogarszającej  się  sytuacji  finansowej  pożyczkobiorcy,  a  ponadto  pożyczkobiorca  mimo 
obowiązku wynikającego z umowy i  pisemnych  wezwań nie  przedstawił  swoich sprawozdań 
finansowych.  Oprócz wyżej  opisanej  pożyczki  wg stanu na  dzień  31.12.2009 r.  Fundusz nie 
posiada pożyczek, których spłata byłaby zagrożona. 

Łączne przychody Funduszu w 2009 r. szczegółowo obrazuje poniższa tabela:
Tabela Nr1

Przychody  WFOŚiGW  w 2009 roku
( tys. zł)

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE PLAN WYKONANIE 5:4
za 2008 r. na 2009r. za 2009 r. %

1 2 3 4 5 6

  I STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH     

 NA POCZĄTEK ROKU w tym: 1 839,7 6 055,6 6 055,6 100,00

 -   środki pieniężne 1 839,7 6 055,6 6 055,6 100,00

 -   papiery wartościowe -               -                 -                - 

 II PRZYCHODY  WFOŚiGW 24 061,7 22 453,4 23 886,9 106,40

  1.
WPŁATY ZA GOSP. KORZYSTANIE ZE 
ŚROD. 17 088,7 16 000,0 17 570,6 109,80

  2. WPŁATY Z TYTUŁU KAR 76,3 120,0 98,5 82,10

  3.
ZYSKI Z POSIAD. UDZIAŁÓW I AKCJI 
(DYWIDENDA) 0,0 0,0 0,0 0,00

  4.
ODSETKI OD LOKAT, BONÓW I OPER. 
FINANS. 585,6 700,0 968,7 138,40

  5. ODSETKI OD POŻYCZEK 5 831,9 4 350,0 4 293,2 98,70

  6. INNE PRZYCHODY 479,2 1 283,4 955,9 74,50

III
WPŁATY  Z  TYTUŁU  ZWROTU 
POŻYCZEK 48 813,0 49 950,0 54 630,7 109,40

IV PRZYCHODY RAZEM (II+III) 72 874,7 72 403,4 78 517,6 108,40

V ŚRODKI DYSPOZYCYJNE  (I+IV) 74 714,4 78 459,0 84 573,2 107,80

3. Realizacja rozchodów

Zasadnicze  wydatki  Funduszu  związane  były  z  wykonywaniem  zadań  statutowych, 
tj. udzielaniem pomocy finansowej na realizację zadań z dziedziny ochrony środowiska. W 2009 
roku wyniosła ona 61.162,1 tys.  zł  i  była  realizowana w formie pożyczek – 52.022,2 tys.  zł, 
dotacji – 6.423,4 tys. zł i umorzeń pożyczek –  2.418,1 tys. zł. Ponadto w roku 2009 w związku 
z  tym,  że  oczekiwana  przez  wnioskodawców  pomoc  przekraczała  możliwości  finansowe 
Funduszu,  Rada Nadzorcza  i  Zarząd  podjęły  decyzję  o udzielaniu  wnioskodawcom wsparcia 
w  postaci  dopłat  do  oprocentowania  kredytów  udzielonych  przez  banki.  Dzięki  tej  formie 
dofinansowania  na  zadania  z  dziedziny  ochrony  środowiska  banki  udzieliły  kredytów 
w wysokości   30.933,9 tys.  zł.  Wydatki  jakie Fundusz poniósł dopłacając do oprocentowania 
tych kredytów wyniosły 298,4 tys. zł.  
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Średnie  oprocentowanie  udzielonych  pożyczek  (wg  stopy  redyskonta  weksli  z  dnia 
31.12.2009 r.) wyniosło  2,25%,  w tym dla samorządów  2,16%  i  dla podmiotów  2,59 %.

Fundusz  wspierał  zadania  przede  wszystkim  w  zakresie  ochrony  wód  i  gospodarki 
wodnej, ochrony powierzchni ziemi, ochrony atmosfery i przyrody oraz edukacji ekologicznej. 
Wydatki w poszczególnych dziedzinach obrazuje tabela nr 2, natomiast wykres - ich strukturę:

Tabela Nr 2
Pomoc WFOŚiGW udzielona w 2009 roku  wg  poszczególnych dziedzin

( tys. zł)
  Wartość 

zawartych umów
Przekazane środki 

rok 2008
Przekazane środki 

rok 2009
  

 Lp.
     WYSZCZEGÓLNIEN
IE rok 2008 rok 2009 dotacje pożyczki dotacje pożyczki

      
 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Ochrona wód 18 552,7 37 844,1 400,0 26 402,8 30,0 33 093,2
2. Gospodarka wodna 359,3 7 019,8 359,3 7 731,5 356,4 10 522,3

3.
Gospodarka odpadami 
i ochrona ziemi 4 595,4 2 733,8 866,1 6 151,2 213,5 2 520,2

4. Ochrona atmosfery 7 100,7 6 934,1 962,3 9 597,3 1 438,3 3 614,0

5. Ochrona przyrody 581,7 1 081,5 719,1 0,0 907,2 0,0

6. Edukacja ekologiczna 957,1 954,7 957,8 0,0 611,2 168,6

7. Inne 2 582,1 2 178,7 1 993,5 0,0 2 826,7 0,0

8. Nagrody 0,0 0,0 55,0 0,0 40,0 0,0

9. Linia kredytowa BOŚ 2 775,9 1 950,5 0,0 4 536,3 0,0 2 103,9

  RAZEM 37 504,9 60 697,1 6 313,1 54 419,1 6 423,4 52 022,2

Wydatki  związane  z  funkcjonowaniem  Biura  Funduszu  i  jego  organów  w  okresie 
sprawozdawczym wyniosły 4.854,8 tys. zł i były o 470,2 tys. zł (8,8 %) niższe od planowanych. 
Były one również niższe od wydatków za rok 2008 o kwotę 62,3 tys. zł.  W kwocie ogólnych 
wydatków na utrzymanie biura wykazano również koszty związane z odsetkami od pożyczek 
zaciągniętych w NFOŚiGW. Odsetki te za rok 2009 wyniosły 242,1 tys. zł.

Zestawienie rozchodów w odniesieniu do planu przedstawia poniższa tabela:
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                Tabela Nr 3

                  Rozchody WFOŚiGW  w 2009 roku
(w tys. zł )

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Plan Wykonanie 5:4
w 2008 r. na 2009 r. w 2009 r. %

1 2 3 4 5 6

 I POMOC FINANSOWA  WFOŚiGW 64 914,1 75 695,0 61 162,1 80,8
 I.1. OCHRONA WÓD 26 802,8 40 850,0 33 123,2 81,1

 I.2. GOSPODARKA WODNA 8 090,8 8 850,0 10 878,8 122,9

 I.3. GOSPOD. ODPADAMI I OCHRONA ZIEMI 7 017,3 3 400,0 2 733,8 80,4

 I.4. OCHRONA ATMOSFERY 10 559,6 9 500,0 5 052,3 53,2

 I.5. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 719,1 1 150,0 907,2 78,9

 I.6. EDUKACJA EKOLOGICZNA 957,8 1 250,0 779,8 62,4

 I.7. POZOSTAŁE 1 993,5 3 445,0 2 826,7 82,1

I.8. NAGRODY 55,0 50,0 40,0 80,0

 I.9. LINIA KREDYTOWA BOŚ 4 536,3 2 500,0 2 103,9 84,2
 I.10
. DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA 50,8 1 500,0 298,4 19,9
 I.11
. UMORZENIE RAT POŻYCZEK 4 131,1 3 200,0 2 418,1 75,6

II POZOSTAŁE WYDATKI I KOSZTY 7 443,6 6 025,0 6 217,7 103,2
II.1. WYDATKI BIEŻĄCE 4 917,1 5 325,0 4 854,8 91,2

II.2. ODPISY AKTUALIZUJĄCE POŻYCZKI 0,0 0,0 390,0 -

II.3. UTWORZONE REZERWY 63,2 0,0 282,6 -

II.4. INWESTYCJE 43,3 300,0 290,3 96,8

II.5. WYDATKI NA ZAKUP UDZIAŁÓW 0,0 400,0 400,0 100,0

II.6. SPŁATA POŻYCZKI W NFOŚiGW 2 420,0 0,0 0,0 -

III ROZCHODY RAZEM ( I + II ) 72 357,7 81 720,0 67 379,8 82,5

4. Zaangażowanie kapitałowe

Według  stanu  na  31.12.2009  r.  Fundusz  posiadał  udziały  kapitałowe  w  następujących 
podmiotach:
-     Firma  Usługowo - Handlowa  „EKO-TOP”   Sp. z o.o.   Rzeszów  –  3.250,0  tys. zł    (6.500

udziałów po 500,00 zł każdy – 51,94% udziału w kapitale).  Wg stanu na początek 2009r. 
Fundusz  posiadał  udziały  w  Firmie  Usługowo-Handlowej  „EKO-TOP”  Sp.  z  o.o. 
w  Rzeszowie  o  wartości  nominalnej  2.850,0  tys.  zł,  co  stanowiło  45,55%   udziału 
Funduszu  w  kapitale  zakładowym  Spółki.  W  2009r.  dokonano  nabycia  udziałów  od 
dotychczasowego wspólnika WSK „PZL-Rzeszów” S.A. (400,0 tys. zł - 800 udziałów  po 
500,00 zł każdy),

- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie – 100,0 tys. zł (100 akcji po 
1.000,00 zł – 1,15%  udziału w kapitale),
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- Agencja Rozwoju Regionalnego „KARPATY” SA w Krośnie - 10,0 tys. zł  (0,98%  udziału 
w  kapitale).  W  latach  wcześniejszych  ze  względu  na  złą  kondycję  finansową  spółki 
utworzono  odpis  aktualizacyjny  na  całą  wartość  posiadanych  akcji,  w  związku  
z czym w aktywach Funduszu nie są one wykazywane.

-  Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie – 1.004,74 tys.  zł. 
Udziały Funduszu stanowią 20 % kapitału zakładowego.  

- KOMAS  Sp.  z  o.o.  w  Janowie  Lubelskim –  221,2  tys.   zł  (1  udział  -  1,22% udziału  
w kapitale). W latach wcześniejszych, z uwagi na pogorszenie się kondycji finansowej firmy 
utworzono  odpis  aktualizacyjny  na  część  wartości  posiadanego  udziału.  W  2009r.  po 
dokonaniu  wyceny  wartości  udziału,  utworzono  odpis  aktualizacyjny  w  wysokości 
30,2 tys. zł. Wg stanu na 31.12.2009 r. wartość bilansowa udziału wynosi 150,6 tys. zł,

- Huta  Stalowa  Wola  S.A.  –  221,3  tys.  zł  (0,035  %  udziału  w  kapitale).  W  latach 
wcześniejszych,  z  uwagi  na  pogorszenie  się  kondycji  finansowej  firmy  utworzono  odpis 
aktualizacyjny na część wartości posiadanych akcji. W 2009r. dokonano zmniejszenia odpisu 
aktualizacyjnego o kwotę 1 tys. zł. Wg stanu na 31.12.2009r. wartość bilansowa akcji wynosi 
130,6 tys. zł,

- Zakłady  Metalowe  „DEZAMET  S.A.  w  Nowej  Dębie  –  48,2  tys.  zł  (0,26%  udziału 
w kapitale),

- Zakłady Przemysłu Ciągnikowego „URSUS” S.A. (4,4 tys. zł). Ze względu na złą kondycję 
finansową spółki, w latach wcześniejszych utworzono odpis aktualizacyjny na całą wartość 
posiadanych akcji w związku z czym w aktywach Funduszu nie są one wykazywane. 

5. Wynik finansowy
W okresie  sprawozdawczym Fundusz osiągnął  dodatni  wynik finansowy w wysokości 

9.219,7 tys. zł, co stanowi 234,4% planowanego wyniku finansowego (w 2008r. zysk wyniósł 
8.483,6 tys. zł). Podstawowym czynnikiem zwiększenia zysku w stosunku do wykonania z roku 
ubiegłego było zwiększenie osiągniętych przychodów oraz obniżenie wypłaconych dotacji przy 
czym  należy  podkreślić,  iż  Fundusz  dofinansowywał  w  tej  formie  wszystkie  zadania,  które 
zgodnie z zasadami dofinansowania ze środków Funduszu mogły uzyskać dotację. 

Szczegółowe dane dotyczące wyniku finansowego oraz czynników wpływających na jego 
wysokość zawiera sprawozdanie finansowe.

EFEKTY RZECZOWO-EKOLOGICZNE DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU
1. Działalność statutowa

Realizacja zadań statutowych prowadzona była w oparciu o obowiązujące przepisy prawa 
oraz przytoczone na wstępie dokumenty uchwalone przez Radę Nadzorczą. 

Ogółem  w  2009r.  Biuro  Funduszu  przyjęło  do  rozpatrzenia  388  wniosków 
o  dofinansowanie  zadań,  przy  czym  część  z  nich  dotyczyła  roku  2010  (głównie  zadania 
z edukacji ekologicznej). Zarząd rozpatrzył z tego 328 wniosków, ostateczną pomoc kierując na 
208  zadań.  Rozpatrzył  też  81  wniosków,  złożonych  w  2008r.   Dofinansowanie  Funduszu 
odbywało  się  w  trojaki  sposób  –  udzielane  były  zarówno  pożyczki  w  ramach  normalnej 
działalności Funduszu, jak też tzw. pożyczki pomostowe, służące krótkotrwałemu finansowaniu 
zastępczemu, oraz dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych. Ogółem dofinansowaniem 
objęto  187  zadań  w  formie  dotacji,  53  w  formie  pożyczki  oraz  21  w  formie  dopłat  do 
oprocentowania kredytów bankowych.

Największą ilość środków – ponad połowę - przyznano na zadania z dziedziny ochrony 
wód.  Dofinansowano  głównie  budowę  nowych  i  rozbudowę  istniejących  kanalizacji  oraz 
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oczyszczalni ścieków. Wojewódzki Fundusz wspierał też finansowo samorządy, które pozyskały 
środki unijne. Przeznaczono na ten cel ponad 11 mln zł ze środków własnych oraz ponad 30 mln 
kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków Funduszu.

W zakresie gospodarki wodnej Fundusz koncentrował się na realizacji zadań w zakresie 
poprawy  zaopatrzenia  w  wodę  dla  celów  bytowych.  Realizowane  były  również  zadania 
polegające na usuwaniu skutków powodzi oraz na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym. 

Ochrona powierzchni ziemi i zagospodarowanie odpadów była kolejną dziedziną ochrony 
środowiska,  na którą przeznaczone zostały środki Funduszu. Dofinansowano głównie zadania 
polegające na polepszeniu bazy transportowej służącej do wywozu odpadów. Z pomocą środków 
Funduszu rozbudowano też o 155.000 m3 składowisko odpadów komunalnych  w Przemyślu. 
Kontynuowana  była  pomoc  dla  systemów  selektywnej  zbiórki  odpadów  –  poprzez 
dofinansowanie zakupu pojemników do zbiórki odpadów. 

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony powietrza było trzecią pod względem wielkości 
dofinansowania dziedziną ochrony środowiska. Realizowane zadania, polegające na modernizacji 
kotłowni z równoczesną zamianą czynnika grzewczego z węgla na gaz oraz budowie instalacji 
z zastosowaniem jako źródła ciepła kolektorów słonecznych, dofinansowywane były w formie 
pożyczek  lub  dotacji.  Udzielono  też  znaczącej  pomocy  na  wykonanie  prac 
termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej.

W  dziedzinie  ochrony  przyrody  Fundusz  przede  wszystkim  dofinansowywał  prace 
pielęgnacyjno-konserwacyjne w zabytkowych zespołach parkowych i ogrodowych. 
 W ramach  czynnej  ochrony gatunków zagrożonych  wyginięciem dofinansowano:  zarybianie 
wód  otwartych  województwa  i  ochronę  biotopu  bytowania  kuropatwy  połączoną  z  jej 
reintrodukcją. Kontynuowany był program monitoringu żubra  w Bieszczadach.

Działalność  Funduszu  w  zakresie  edukacji  ekologicznej  polegała  głównie  na 
dofinansowaniu akcji edukacyjnych, organizacji konkursów i rozwoju bazy edukacyjnej. Jak co 
roku  ze  środków  Funduszu  sfinansowany  został  zakup  czasopism  dla  szkół  podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i tych wyższych uczelni województwa, które prowadzą 
kształcenie związane z ochroną środowiska.

Ponadto,  w  2009  roku  realizowany  był  z  udziałem  środków  Funduszu  regionalny 
monitoring  środowiska  oraz  zakup  i  wyposażenie  strażackich  wozów  ratowniczych.  Oprócz 
corocznego dofinansowania zakupów pomp szlamowych dla celów likwidacji skutków powodzi, 
skierowano  też  dotacje  na  usuwanie  skutków  zeszłorocznej  powodzi.   Wspomagane  było 
funkcjonowanie Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska.

2. Realizacja zadań wg poszczególnych dziedzin

2.1. Ochrona wód 
Wojewódzki  Fundusz  kierował  swe  środki  przede  wszystkim  na  zadania  z  zakresu 

ochrony  wód  -  budowę,  rozbudowę  i  modernizację  oczyszczalni  ścieków  oraz  budowę 
kanalizacji sanitarnych. W dziedzinie tej złożono 84 wnioski, z czego pozytywnie rozpatrzono 
56,  przyznając  na  te  zadania  35  pożyczek,  9  zwiększeń  kwot  już  udzielonych  pożyczek, 
2  dotacje  i  19  dopłat  do  preferencyjnego  oprocentowania  kredytów  bankowych.  Zawartych 
zostało 27 umów o pożyczki na ogólną kwotę 37.814,1 tys. zł, 1 umowę dotacji na kwotę 30 tys. 
zł  oraz 18 w sprawie dopłat.  Wypłacono 33.093,2 tys.  zł  pożyczek,  z  czego część dotyczyła 
umów zawartych w 2008 r. oraz 30,0 tys. zł dotacji. Łączna wartość wypłaconej w tej dziedzinie 
pomocy stanowi 58,8 % ogółu udzielonego przez Funduszu w 2009r. dofinansowania. Ponadto, 
wnioskodawcy  dzięki  dopłatom  do  oprocentowania  kredytów,  pozyskali  z  banków  ponad 
30.933,9 tys. zł.
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Budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków realizowano w 16 obiektach. 
Efektem rzeczowym realizowanych w 2009 roku inwestycji jest budowa i oddanie na terenie woj. 
podkarpackiego  82,3  km  sieci  kanalizacyjnej  i  53  przepompownie.  Realizowano  budowę 
7  nowych  oczyszczalni  o  przepustowości  2.470   m3/dobę  (z  czego  efekt  w  wysokości  750 
m3/dobę  zostanie  osiągnięty  w  2010r.),  zaś  w  wyniku  modernizacji  oczyszczalni  uzyskano 
zwiększenie  przepustowości  o  540  m3/dobę.  Ponadto  z  zadań  będących  w trakcie  realizacji, 
oczekuje się uzyskania kolejnych 500,8  km kanalizacji, 165 przepompowni oraz oczyszczalni 
o łącznej przepustowości 1.860 m3/dobę. Tak duży efekt ekologiczny planowany do osiągnięcia 
w latach  następnych  wynika  z  faktu,  że  największe  realizowane  zadania  (dofinansowane  ze 
środków unijnych) realizowane w 2009r. oddane będą do użytku dopiero w latach następnych. 

Z zadań rozpoczętych w latach ubiegłych uzyskano efekty ekologiczne w postaci 859,6 
km  kanalizacji  sanitarnej  oraz  oczyszczalni  o  łącznej  przepustowości  3.772  m3/dobę. 
Wybudowano  też  161  przepompowni  sieciowych.  Ścieki  odprowadzone  zostały  zarówno  do 
nowych, jak i już istniejących oczyszczalni - powodując efektywniejsze ich wykorzystanie. 

 2.2. Gospodarka wodna
W  okresie  sprawozdawczym  złożono  w  tej  dziedzinie  ogółem  31  wniosków, 

z  czego pozytywną  decyzję  uzyskało  20  wniosków.  Zawartych  zostało  9  umów pożyczek  – 
w tym 2 pożyczki  pomostowe -  na  kwotę 6.663,4 tys.  zł,  3  umowy o dopłaty do kredytów 
preferencyjnych (wartość kredytów to 2.909,0 tys. zł) i 8 umów dotacji na ogólną kwotę 356,4 
tys. zł. Z tytułu zawartych umów w 2009 r. wypłacono 10.878,8 tys. zł (część wypłat dotyczyła  
umów zawartych w 2008r.), z czego na pożyczki przypadło 10.522,3 tys. zł, a na dotacje – 356,4 
tys.  zł.  Łączna  wartość  zrealizowanej  pomocy  przekroczyła  19,3% ogółu  udzielonego  przez 
Fundusz w 2009r. dofinansowania. 

Realizowane zadania dotyczyły przede wszystkim poprawy jakości wody oraz wzrostu 
wydajności ujęć wody dla celów bytowych, a także działań polegających na przeciwdziałaniu 
skutkom powodzi. W wyniku realizacji zadań w tej dziedzinie zwiększono wydajność ujęć wody 
o 11.817 m3/dobę, a w 2010 r. z zadań rozpoczętych w roku sprawozdawczym uzyskany zostanie 
dodatkowo efekt w postaci  zwiększenia  wydajności  o 1.422 m3/dobę.  Wybudowano 62,9 km 
sieci wodociągowych, a kolejnych 37,6 km zostanie oddanych w 2010 r. Zabezpieczono ponadto 
w celach przeciwpowodziowych 1,9 km brzegów rzek. 

2.3. Ochrona powierzchni ziemi
W okresie  sprawozdawczym pomoc  Funduszu w zakresie  ochrony powierzchni  ziemi 

polegała  na  finansowaniu  zakupów  środków  transportu  służących  do  wywozu  odpadów. 
Rozbudowano  też  z  pomocą  środków  Funduszu  składowisko  odpadów  komunalnych 
w Przemyślu. Kontynuowana była pomoc dla systemów selektywnej zbiórki odpadów – poprzez 
dofinansowanie zakupu pojemników do zbiórki odpadów. 

Z  22  wniosków  złożonych  w  2009r.  i  5  wniosków  złożonych  w  2008r.,  decyzje 
pozytywne podjęto w 17 przypadkach. 

W  okresie  sprawozdawczym  zawarto  18  umów  na  łączną  kwotę  2.733,8  tys.  zł 
(6 pożyczkowych i 12 dotacyjnych). Ogółem w tej dziedzinie wypłacono w formie dotacji kwotę 
213,5 tys. zł, zaś w formie pożyczek 2 520,2 tys. zł. Wielkość udzielonej pomocy stanowi 4,9 % 
wszystkich wydatkowanych środków.

Efekty rzeczowo-ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji zadań w 2009 roku, to m.in. 
zakup  4  specjalistycznych  samochodów  do  wywozu  odpadów,  rozbudowa  hali  przeładunku 
odpadów w Rzeszowie, zwiększenie pojemności czynnych składowisk odpadów o ponad 155.000 
m3.  Dofinansowanie  systemu  selektywnej  zbiórki  odpadów  pozwoli  na  osiągniecie  efektów 
w  postaci  zbiórki  24,2  Mg  makulatury,  78,4  Mg  stłuczki  szklanej  oraz  62,7  Mg  odpadów 
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z  tworzyw  sztucznych.  Zdeponowano  na  wydzielonych  składowiskach  3,85  Mg  odpadów 
zawierających azbest oraz zrekultywowano 0,7 ha składowiska odpadów komunalnych. 

2.4  . Ochrona atmosfery  

Większość zadań realizowanych w tej dziedzinie dotyczyła budowy instalacji grzewczych 
z  wykorzystaniem odnawialnych  źródeł  energii,  termomodernizacji  i  termoizolacji  budynków 
oraz  likwidacji  niskiej  emisji  poprzez  modernizację  kotłowni  połączoną  z  zamianą  czynnika 
grzewczego z węgla na gaz. W 2009r. złożonych zostało 46 wniosków,  z czego po rozpatrzeniu 
pozytywne decyzje podjęte zostały w 30 przypadkach. Rozpatrzono też 10 wniosków, złożonych 
w 2008r., podejmując decyzje pozytywne w 10 przypadkach, przy czym jeden z wnioskodawców 
zrezygnował z przyznanej pomocy.  Zawartych zostało 41 umów  na łączną kwotę 6.934,1 tys. zł 
(17 pożyczkowych, 24 dotacyjnych). Ogółem, w 2009 roku w tej dziedzinie wypłacono 5.052,3 
tys.  zł  (pożyczki  –  3.614,0  tys.  zł,  dotacje  –  1.438,3  tys.  zł).  Łączna  kwota  dofinansowania 
stanowi 9,0 % całości przekazanej pomocy finansowej.

Środki  Funduszu  przyczyniły  się  do  wykonania  termomodernizacji  14  obiektów, 
modernizacji  13  kotłowni  węglowych  na  opalane  gazem i  biomasą  -  2  zadania.  Wykonano 
z pomocą środków Funduszu 14 instalacji solarnych. Łączna moc odnawialnych źródeł ciepła 
wyniosła ponad 1.701 kW, a kotłowni gazowych i zasilanych biomasą – 1.792 kW.

Realizacja tych wszystkich zadań pozwoliła na ograniczenie w 2009r. emisji do atmosfery 
pyłu o 31,7 Mg/rok, CO o 70,2 Mg/rok, CO2 o 3.161,9 Mg/rok,  SO2 o 20,8 Mg/rok i NOx o 3,36 
Mg/rok. Z umów zawartych w 2009r. zostanie uzyskany w 2010r. efekt ekologiczny w postaci 
redukcji: pyłu o 1,2 Mg/rok, CO o 0,18 Mg/rok, CO2 o 437,3 Mg/rok,  SO2 o 0,30 Mg/rok i NOx o 
0,34 Mg/rok.

Ponadto, z umów zawartych w 2008r. uzyskano dodatkowy efekt ekologiczny w postaci 
redukcji emisji: pyłu o 22,83 Mg/rok, CO o 42,71 Mg/rok, CO2 o 2.069,21 Mg/rok,  SO2 o 11,3 
Mg/rok i NOx o 1,95 Mg/rok. 

2.5. Ochrona przyrody 
W dziedzinie  ochrony przyrody z pomocą środków WFOŚiGW w Rzeszowie w 2009r. 

realizowano  głównie  zadania  obejmujące  prace  pielęgnacyjne  zabytkowych  drzewostanów, 
zarybienie akwenów otwartych, a także zadania polegające na tworzeniu terenów zielonych na 
obszarach zabudowanych.

Złożonych  zostało  41  wniosków,  z  czego  pozytywnie  rozpatrzono  29  wniosków, 
rozpatrzono także pozytywnie 1 wniosek złożony w 2008r. W ciągu 2009r. zawarto 30 umów 
dotacji na kwotę 1.081,5 tys. zł. Z zawartych umów wypłacono (łącznie z wypłatami z umów 
z  lat  poprzednich)  kwotę  907,2  tys.  zł.  Udzielone  dofinansowanie  stanowi  1,6  %  całości 
wypłaconej pomocy finansowej.

W wyniku realizacji przedsięwzięć w tej dziedzinie osiągnięto m. in. następujące efekty 
ekologiczne: wykonano prace pielęgnacyjne 8 kompleksów zabytkowych parków podworskich, 
pielęgnację 2.208 drzew (w tym pomnikowych) z zabytkowych drzewostanów oraz zarybiono - 
poprzez Okręgowe Związki Wędkarskie - wody otwarte woj. podkarpackiego. Kontynuowany 
był program reintrodukcji kuropatwy (zwiększono populacje tych ptaków o 1.150 osobników) 
oraz program monitoringu żubra w Bieszczadach.

2.6. Edukacja  ekologiczna
W 2009r. Fundusz podobnie jak w latach poprzednich wspierał finansowo pojawiające się 

w tym zakresie inicjatywy.  Wyboru niektórych rodzajów zadań (produkcję filmów i wydanie 
albumów  propagujących  walory  przyrodnicze  województwa  podkarpackiego)  dokonano 
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w drodze konkursu. W tej dziedzinie złożono 89 wniosków (z czego 60 wniosków dotyczyło 
roku 2010r.). Rozpatrzono 54 wnioski, zawierając 53 umowy dotacyjne na kwotę 707,6 tys. zł. 
oraz  1  pożyczkową na  kwotę  247,1  tys.  zł.  Ogółem wypłacono  (wraz  z  wypłatami  z  umów 
zawartych w 2008r.) 779,8 tys.  zł.  Pomoc w tej dziedzinie stanowiła 1,4% całości udzielonej 
pomocy.

Główne kierunki  dofinansowania w 2009r.  to  – podobnie jak w latach  poprzednich  - 
wsparcie organizowanych akcji upowszechniających wiedzę ekologiczną, konkursów i olimpiad 
oraz rozwoju szeroko rozumianej bazy edukacyjnej. Ponadto Fundusz dofinansował wydawanie 
publikacji  o  charakterze  ekologicznym,  organizowanie  seminariów  i  konferencji  oraz  zakup 
czasopism i publikacji  o charakterze  ekologicznym.  Udzielono również pożyczki  na program 
„Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”. 

2.7. Pozostałe zadania
W  ramach  pozostałych  zadań  realizowane  były  m.in.  przedsięwzięcia  z  zakresu 

monitoringu środowiska, zapobiegania i likwidacji poważnych awarii oraz ich skutków, działania 
wojewódzkiej  bazy  zanieczyszczeń  środowiska,  a  także  dofinansowano  zakupy  pomp 
szlamowych dla celów likwidacji skutków powodzi. W dziedzinie tej na 75 złożonych wniosków, 
przyznano  pomoc  na  41  zadań.  Rozpatrzono  też  pozytywnie  4  wnioski  złożone  w  roku 
poprzednim.  Zawarto  48  umów  dotacyjnych,  a  ich  wartość  wyniosła  2.178,7  tys.  zł,  zaś 
wypłacone  środki  wyniosły  2.826,7  tys.  zł,  co  stanowiło  5,0  %  całości  wypłaconych 
w  2009r.  środków.  Ponadto  Fundusz  przyznał  4  nagrody  za  działalność  na  rzecz  ochrony 
środowiska w łącznej wysokości 40 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 oraz wydanie raportu o stanie środowiska. Dofinansowano zakup lub zabudowę 
16 samochodów pożarniczych oraz zakup 15 pomp szlamowych do likwidacji skutków powodzi i 
podtopień.  Przyznano  też  dotację  dla  Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie  na  działanie  i 
rozwój  „Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska”.

W związku z wystąpieniem w 2009 r. na terenie woj. podkarpackiego powodzi, Fundusz 
przeznaczył też środki na zadania związane z usuwaniem jej skutków. W efekcie zawarte zostało 
9 umów na łączna kwotę  ponad 470,3 tys. złotych

2.8.  Udzielanie  pomocy  finansowej  w  ramach  umowy  konsorcjum  z  Bankiem  Ochrony 
Środowiska S.A. 

Od 2005 roku funkcjonuje  podpisana  pomiędzy  WFOŚiGW w Rzeszowie  i  Bankiem 
Ochrony  Środowiska  umowa  o  współfinansowaniu  niektórych  przedsięwzięć  o  charakterze 
ekologicznym.  Podmioty  gospodarcze,  spółdzielnie  mieszkaniowe,  wspólnoty  mieszkaniowe, 
osoby  fizyczne  korzystały  z  preferencyjnych  kredytów  na  termomodernizację  obiektów, 
modernizację źródeł ciepła i usuwanie azbestu. 
W wyniku  realizacji  tego porozumienia,  w 2009 roku zawarto 154 umowy na łączną  kwotę 
1.950,5  tys.  złotych,  a  wartość  wypłaconej  pomocy  (łącznie  ze  zobowiązaniami  z  2008r.) 
wyniosła 2.103,9 tys. złotych. Zrealizowano 16 kotłowni gazowych o łącznej mocy 726,8 kW i 5 
kotłowni na biomasę o łącznej mocy 107 kW. Wykonano termoizolację ścian w 46 budynkach, 
stropów w 11 budynkach oraz wymieniono stolarkę okienną w 36 budynkach. Usunięto również 
azbest z w ilości 1.8 Mg z 1 obiektu. Wykonano 50 instalacji grzewczych z wykorzystaniem 
kolektorów  słonecznych,  Dzięki  wykorzystaniu  energii  odnawialnej  zredukowano  emisje  do 
atmosfery: CO2 o 224,7 Mg/rok, CO o 1,9 Mg/rok, SO2 o 0,8 Mg/rok i pyłu o 1,0 Mg/rok. 
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3. Działalność kontrolna

Celem działalności kontrolnej było badanie przygotowania zadań do realizacji oraz ocena 
jej przebiegu i wykorzystania środków Funduszu przyznanych w formie dotacji i pożyczek na 
przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska. 

Zadania  kontrolne  w 2009r.,  analogicznie  jak w latach  ubiegłych,  realizowane  były  na 
trzech etapach tj.: złożenia wniosku (wstępne), realizacji zadania  (bieżące) oraz po zakończeniu 
zadania (końcowe). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 407 kontroli, w tym 
130  wstępnych,  123  bieżących  i  154  końcowych.  Na  etapie  kontroli  wstępnych  badano 
prawidłowości przedkładanych dokumentów oraz przygotowanie zadań do realizacji.  Kontrole 
bieżące  miały  na  celu  monitorowanie  przebiegu  realizacji  zadań  jak  i  dyscyplinowanie 
inwestorów  do  ich  realizacji  zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem  finansowo-rzeczowym. 
Celem  kontroli  końcowych  było  dokonanie  oceny  zrealizowania  harmonogramu  finansowo-
rzeczowego  oraz  osiągnięcia  zamierzonego  efektu  rzeczowego  i  ekologicznego.  W  27 
przypadkach zgłoszono uwagi oraz wystosowano zalecenia pokontrolne do beneficjentów, którzy 
wyjaśnili bądź usunęli nieprawidłowości. Oprócz kontroli prowadzonych w terenie, na bieżąco 
analizowano  dokumenty  rozliczeniowe  kolejnych  rat  dotacji  i  pożyczek  oraz  rozliczeń 
końcowych inwestycji. Okresowo tj. raz w kwartale sprawozdania z realizacji zadań kontrolnych 
były analizowane przez Zarząd.

REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Rok 2009 był  trzecim rokiem realizacji  perspektywy finansowej  2007-2013,  w której 
z Funduszu Spójności współfinansowane były między innymi projekty realizowane w ramach 
Programu Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko (POIiŚ).   Przy  realizacji  tego programu 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pełnił obowiązki 
Instytucji  Wdrażającej,  na mocy porozumienia zawartego 25  czerwca 2007r.,  aneksowanego 
w maju 2008r. z Ministrem Środowiska. 

Wojewódzkiemu  Funduszowi  przypisano  realizację  projektów  z  terenu  województwa 
podkarpackiego  o  wartości  poniżej  25  mln  euro,  wdrażanych  w  ramach  dwóch  osi 
priorytetowych  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  tj.  osi  priorytetowej  
I  Gospodarka  wodno-ściekowa  oraz  osi  priorytetowej  II  Gospodarka  odpadami  i  ochrona 
powierzchni  ziemi.  Wybór  zadań  do  dofinansowania  odbywał  się  w  drodze  konkursów 
ogłaszanych przez Ministerstwo Środowiska.

W roku sprawozdawczym Ministerstwo Środowiska zorganizowało trzy rundy konkursowe. 
Informacje  o  kolejnych  naborach  wniosków  były  umieszczane  przez  Fundusz  w  prasie 
regionalnej i na stronach internetowych. Łącznie w ramach konkursów ogłoszonych w 2009r. do 
Funduszu wpłynęło 5 projektów,  z czego: 

• trzy projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia i skierowane 
zostały do oceny merytorycznej II stopnia,

• dwa projekty zostały odrzucone na etapie oceny formalnej.
Ponadto, dla 3 projektów zgłoszonych i ocenianych w 2008r. wydano potwierdzenia Instytucji 
Pośredniczącej  w sprawie  przyznania  dofinansowania  w ramach  POIiŚ.  Z  beneficjentami,  tj. 
Wodociągami Dębickimi Sp. z o.o. w Dębicy, Przedsiębiorstwem Usług  Komunalnych Sp. z o.o. 
w Ropczycach  oraz  Gminą  Kuryłówka,  Fundusz podpisał  umowy o dofinansowanie.  Łączna 
wartość  przyznanego  dofinansowania  dla  trzech  projektów  wynosi  ponad  38  mln  złotych. 
Umowy są  sukcesywnie  realizowane.  Na  podstawie  złożonych  i  zweryfikowanych  w 2009r. 
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wniosków o płatność dokonano na rzecz beneficjentów wypłaty dotacji rozwojowej w wysokości 
ponad 3,7 mln zł. 
           Na przestrzeni roku sprawozdawczego aktualizowano i dopracowywano dokumenty 
programowe,  tj.  wytyczne,  uszczegółowienie,  kryteria,  instrukcje  wykonawcze,  formularze. 
Zaktualizowano  Instrukcję  Wykonawczą  Instytucji  Wdrążającej  Program  Operacyjny  
Infrastruktura  i  Środowisko  dla  WFOŚiGW  w  Rzeszowie,  która  w  listopadzie  została 
zatwierdzona przez Prezesa Zarządu.   

Fundusz  systematycznie  współpracował  z  potencjalnymi  beneficjentami  POIiŚ: 
organizowano  spotkania,  na  bieżąco  informowano  o  stanie  prac  nad  przygotowaniem 
dokumentów  programowych  dla  perspektywy  2007-2013.  Zgodnie  z  wymogami  w  zakresie 
działań informacyjno-promocyjnych, w Funduszu prowadzony jest punkt informacyjny POIiŚ. 

Pracownicy  zaangażowani  w  realizację  programu  operacyjnego  uczestniczyli  
w  szkoleniach,  konferencjach  i  spotkaniach  organizowanych  zarówno  przez  Ministerstwo 
Środowiska, jak i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W  roku  sprawozdawczym  działalność  Funduszu  w  zakresie  wdrażania  POIiŚ  była 
kontrolowana przez instytucje zewnętrzne. W marcu Ministerstwo Środowiska przeprowadziło 
kontrolę systemową, natomiast w grudniu kontrolę realizacji RPD. 
W miesiącach wrzesień – listopad  Urząd Kontroli Skarbowej prowadził czynności sprawdzające 
w  ramach  audytu  systemów  zarządzania  i  kontroli  POIiŚ.  Obydwie  kontrole  wypadły 
pozytywnie.

ZAKOŃCZENIE

W 2009 roku,  podobnie  jak  w latach  poprzednich,  głównymi  beneficjentami  pomocy 
nadal  pozostawały  jednostki  samorządu  terytorialnego  różnych  szczebli.  W  okresie 
sprawozdawczym umowy zawarto z 77 gminami, 8 powiatami oraz 3 związkami gmin. Łączna 
wartość umów zawartych w 2009r. przez gminy wyniosła 44.252,4 tys. zł,  przez powiaty 1.442,7 
tys. zł, a związki gmin 312,5 tys. zł. 

Ponadto  z  jednostkami  samorządu  terytorialnego  zawarto  21  umów  o  dopłaty  do 
oprocentowania  preferencyjnego  kredytu  bankowego.  Pozwoliło  to,  przy  niewielkim 
zaangażowaniu  Funduszu,  na  zabezpieczenie  środków  finansowych  na  realizację  zadań 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Pomoc publiczna udzielona w 2009 r. przez Fundusz była wyłącznie pomocą de minimis. 
W ramach pomocy publicznej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Fundusz 
udzielił  cztery  pożyczki,  jedną  dotację  i  częściowo  umorzył  sześć  pożyczek.  Ponadto 
w  ramach  umowy  w  sprawie  współfinansowania  przez  BOŚ  S.A.  Oddział  
w  Rzeszowie  ze  środków  własnych  i  WFOŚiGW  przedsięwzięć  związanych  z  ochroną 
środowiska, Bank udzielił jednego kredytu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, 
w którym środki Funduszu stanowiły pomoc publiczną. Wartość nominalna pomocy publicznej 
wyniosła 2.030,6 tys. zł, a wartość pomocy brutto 506,8 tys. zł.

Maksymalna pomoc, która zgodnie z zasadami w roku 2009 mogła być udzielona przez 
Fundusz na dofinansowanie zadań ochrony środowiska wynosiła 70% ich kosztów, przy czym 
średnie  zaangażowanie  finansowe  Funduszu  we  współfinansowaniu  zadań,  dla  których 
w roku 2009 zawarte zostały umowy, kształtowało się na poziomie 28,18%.
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