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WFOŚiGW
Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Ruszył nabór do programu
finansowania służb ratowniczych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla
jednostek służb ratowniczych
z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania
służb ratowniczych”. Beneficjentami środków są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych)
znajdujące się na liście zaakceptowanej przez Ministra
Środowiska w ramach porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska

z dnia 30.10.2015 r. w sprawie
współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska i zostały poinformowane
o możliwości składania wniosków przez WFOŚiGW w Katowicach. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do
50% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia. Wnioski wraz
załącznikami należy składać
w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie od 27 maja
2019 r. do 28 czerwca 2019 r. lub
do wyczerpania alokacji środków. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 9.749.000 zł, w tym:

NFOŚiGW - 7.349.000 zł
WFOŚiGW - 2.400.000 zł.
Dopuszcza się możliwość
zwiększania puli środków.
W przypadku nadania wniosku
pocztą lub przesyłką kurierską,
decyduje data wpływu wniosku
do Funduszu. Wnioski wraz
z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie
internetowej Funduszu www.
wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Zapobieganie poważnym awariom.
WFOŚiGW w Katowicach

Są już wyniki pomiaru
jakości powietrza w Raciborzu
Na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Katowicach można już znaleźć
wyniki pomiarów raciborskiej
stacji monitorującej powietrze.
Stację uruchomiono w maju obok
boiska SP 4 przy ul. Wojska Polskiego. Do tej pory urządzenia
pomiarowe wewnątrz stacji były
kalibrowane. O tym oraz o specyfice całej stacji mówił Paweł
Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska podczas oficjalnego otwarcia stacji 17 maja. Zapowiedział wówczas, że aparatura rozpocznie pracę w pełnym
wymiarze na początku czerwca.
Raciborska stacja podaje wyniki pomiarów: pyłów PM 10 i PM

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/
stacja/176/parametry/wszystkie

2,5, związków siarki oraz tlenków
azotu. Dodatkowo stacja posiada
małą stację meteo, której wyniki
są zbierane na potrzeby WIOŚ.
Certyfikowana stacja monitorująca powietrze w Raciborzu to
wynik wieloletnich zabiegów lo-

kalnych działaczy proekologicznych oraz prezydenta Dariusza
Polowego, który na początku tego roku skutecznie zainteresował tematem instytucje rządowe.
UM Racibórz
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W związku z systematycznie pojawiającymi się pytaniami firm konsultingowych dotyczących opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, dokumentów źródłowych i podstaw
prawnych, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach
uprzejmie informuje, że nie jest
instytucją powołaną do szkolenia wyżej wymienionych firm.
Wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania
wniosku znajdują się na stronie
internetowej Funduszu http://

www.wfosigw.katowice.pl oraz
na oficjalnej stronie Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko https://www.pois.gov.pl/.
WFOŚiGW w Katowicach

Fundusz wspiera policję
Racibórz » W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się uroczyste przekazanie aż 54
nowych radiowozów, które zasilą flotę śląskiej policji. Samochody z napędem hybrydowym, zostały
zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środków samorządowych oraz budżetu KWP w Katowicach.
Śląskiej policji przekazano
nowe oznakowane radiowozy
z napędem hybrydowym marki toyota corolla. Nowoczesne
pojazdy zostały zakupione ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środków samorządowych oraz budżetu policji. Gospodarzem uroczystości był
Komendant Wojewódzki Policji
w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, który wspólnie
z Marszałkiem Województwa
Śląskiego Jakubem Chełstowskim oraz Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Tomaszem Bednarkiem, przekazał 54 nowe radiowozy komendantom miejskim i powiatowym garnizonu śląskiego.
- Zmieniamy wizerunek,
zmieniamy flotę, zależy nam
na ochronie środowiska - podkreślał nadinsp. Justyński.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele kierownictwa
śląskiej policji, producenta pojazdów, policyjny kapelan, za-

proszeni goście oraz media. Nowoczesne samochody odebrali
komendanci z: Będzina, Bielska - Białej, Bytomia, Chorzowa, Cieszyna, Częstochowy, Gliwic, Katowic, Kłobucka, Lublińca, Mikołowa, Piekar Śląskich,
Pszczyny, Raciborza, Rybnika,
Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tarnowskich
Gór, Tychów, Wodzisławia Śląskiego, Zabrza, Zawiercia oraz
Żywca.
Do Raciborza trafi nowa hybrydowa toyota. Będzie użytkowana przez komisariat Krzyżanowice. Jej zakup wsparł miejscowy samorząd.
Radiowozy mają bogate wyposażenie, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa oraz
komfort policjantom, którzy
będą w nich pełnić codzienną
służbę. Do wyposażenia należą m.in. automatyczna skrzynia biegów, automatyczna klimatyzacja oraz kamera cofania. Każdy z pojazdów toyota
corolla kombi wart jest ponad
102 tys. zł brutto, a pod maską
posiada silnik o pojemności

1,8 litra. Łączna moc układu
hybrydowego to 122 KM. Dla
przyszłych użytkowników nowo zakupionych pojazdów zaplanowano szkolenia, organizowane przez dostawcę pojazdów
z udziałem importera. Obejmować one będą część teoretyczną i praktyczną.
Przedstawiciele komend
z Bielska-Białej, Dąbrowy
Górniczej, Gliwic, Katowic,
Sosnowca, Zabrza i Zawiercia odebrali także zakupione
w ubiegłym roku kia stingery, po zamontowaniu w nich,
sfinansowanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Śląskiego, nowoczesnych urządzeń do rejestracji zachowań
uczestników ruchu drogowego.
Koszt wideorejestratorów i tablic świetlnych, w jakie zostały
wyposażone stingery, to kwota
480 tys. zł. Na taki pojazd czeka
raciborska KPP, która wycofała
z użytku opla vectrę. Niestety,
w tym rozdaniu nie otrzymała
nowego wozu.
kwp, w

Jest lista rezerwowa programu PONE
Osoby ubiegające się o dofinansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych
mogą sprawdzić czy są na liście
zakwalifikowanych do wsparcia
czy też na rezerwowej. - Uchwałą nr XXXII/458/2017 z 27 września 2017r. Rada Miasta Racibórz przyjęła Program ograni-

czenia niskiej emisji w Mieście
Racibórz na lata 2018 – 2028.
Program określa m.in. zasady i kryteria udzielania dotacji. Dofinansowane zostaną te
inwestycje, które przynoszą
największy efekt ekologiczny.
W tym celu opracowano zasady
kwalifikacji i kolejności udziału

w programie. Nabór wniosków
na 2019 rok prowadzony był od
4 lutego do 5 marca 2019 r. Listy rezerwowe zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2019 roku dostępne są na
stronie raciborz.pl.
UM Racibórz

