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WFOŚiGW

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

Konferencja prasowa dotycząca
planowanych zmian w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska

Region » 19 grudnia w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka
Wojciecha Saługi oraz Prezesa Zarządu Funduszu Andrzeja Pilota. Konferencja dotyczyła budżetu województwa
śląskiego na 2017 rok, z uwzględnieniem planowanej utraty przez samorząd istotnego narzędzia do finansowania
zadań z zakresu ochrony środowiska, jakim jest WFOŚiGW w Katowicach.
Planowane zmiany w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska poprzez ingerencję w treść
ustawy zmierzają wyłącznie do
zmian o charakterze instytucjonalnym, a poprzez to:
1) godzą w samodzielność
instytucjonalną WFOŚiGW jako samorządowych osób prawnych.
Wojewódzkie Fundusze są
samorządowymi osobami prawnymi, a poprzez przypisanie
przez ustawodawcę określonych uprawnień samorządowi
województwa (zarządowi i sejmikowi) są naturalnie wiązane właśnie z samorządem województwa.
Wojewódzkie Fundusze nie
tworzą żadnych struktur organizacyjnych z NFOŚiGW
ani z administracją rządową.
Samodzielnie, przy czynnym
udziale samorządów, organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządu gospodarczego określają kierunki wydatkowania środków na zadania
z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, mając na
uwadze specyfikę regionu oraz
programowe dokumenty, takie
jak np. Strategie Rozwoju Województwa Śląskiego, Strategie
ZIT dla woj. śląskiego, Program
Ochrony Środowiska dla Województwa, program ochrony
powietrza.
Planowane zmiany ograniczą samodzielność instytucjonalną WFOŚiGW, a sposób wyboru i skład rad nadzorczych
spowoduje, że o kierunkach wydatkowania środków oraz o liście zadań priorytetowych będą
decydować wyłącznie przedstawiciele strony rządowej, w tym
Ministra Środowiska i Narodowego Funduszu. Władze samorządowe, mając wyłącznie jednego przedstawiciela w Radzie
Nadzorczej, zostaną pozbawione wpływu na kierunki dofinansowania zadań na terenie województwa.
2) stanowią poważne zagrożenie dla roli WFOŚiGW w systemie finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wod-

nej na poziomie województwa.
Podejmowanie decyzji o kierunkach wydatkowania środków przez przedstawicieli strony rządowej nie znającej i nie
rozumiejącej potrzeb i specyfiki województwa śląskiego
w aspektach środowiskowych
spowoduje, że realizowane
przez Fundusze działania, nie
tylko w obszarach finansowego wsparcia inwestycji prośrodowiskowych, ale i w obszarach edukacyjnych, okażą się
po wprowadzeniu projektowanych zmian ustawy całkowicie
nieefektywne lub niemożliwe
do zrealizowania.
Istnieje realne zagrożenie
przekazywania środków finansowych wyłącznie na zadania
priorytetowe z punktu widzenia
administracji centralnej z całkowitym pominięciem zadań
istotnych dla regionu.
Brak wsparcia finansowego
Funduszu spowoduje spadek
zainteresowania inwestorów
w realizacji działań proekologicznych co przełoży się na spadek jakości życia mieszkańców.
Jak wiadomo, sytuacja w woj.
śląskim, chociażby przykładowo dotycząca wyłącznie problemów z niską emisją, ciągle
wymaga dużych nakładów finansowych i działań edukacyjnych. Jak będą realizowane te
zadania w sytuacji ograniczenia środków czy też całkowitego wycofania się z ich współfinansowania?
3) prowadzą do pozbawienia
władz województwa, organizacji pozarządowych – przedstawicieli organizacji ekologicznych działających na terenie
województwa oraz samorządów
gospodarczych wpływu na kierunki dofinansowania przedsięwzięć ekologicznych oraz na poziom udzielanej pomocy.
Obecny stan prawny gwarantuje proporcjonalny udział
w radzie nadzorczej Wojewódzkich Funduszy przedstawicielom wielu środowisk: stronie
samorządowej i rządowej, organizacjom ekologicznym, pozarządowym, przedstawicielom

EkoKarliki rozdane
– raciborski Sunex
jedną z nagrodzonych firm

Region » 10 stycznia odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „EkoKarlik”,
który skierowany był do przedsiębiorców, spółdzielni
samorządu gospodarczego. Re- sadę decentralizacji władzy pu- oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządu
prezentowane są zatem intere- blicznej. Samorząd Terytorial- gospodarczego z terenu województwa śląskiego.

sy wszystkich podmiotów zainteresowanych w podejmowaniu działań prośrodowiskowych.
To bardzo ważne, bowiem rada
nadzorcza decyduje o kierunkach wydatkowania środków,
zatwierdza listy przedsięwzięć
priorytetowych, uchwala strategie działania, a także plany
działalności wf.
Po nowelizacji jedyną reprezentatywną siłą w radzie nadzorczej będą przedstawiciele
strony rządowej, a wszystkie
inne podmioty zostaną pozbawione wpływu na kierunki dofinansowania przedsięwzięć
ekologicznych oraz na poziom
udzielanej pomocy.
4) prowadzą do centralizacji
struktur WFOŚiGW, tj. całkowitego ich podporządkowania
administracji rządowej.
Decydujący głos przy obsadzie organów Wojewódzkich
Funduszy będzie miał po nowelizacji Minister Środowiska.
Prowadzi to de facto do centralizacji struktur i całkowitego przesunięcia ośrodka decyzyjnego do ministerstwa.
5) naruszają podstawowe
zasady Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, takie jak: zasadę decentralizacji władzy publicznej, podziału terytorialnego państwa, zasadę wykonywania przez samorząd zadań
publicznych we własnym imieniu, a nie w imieniu jednostek
administracji rządowej, podmiotowość prawną jednostek
samorządu terytorialnego.
Konstytucja wprowadza za-

ny należy traktować jako formę
udziału obywateli w rządzeniu,
wpisuje się to w zasady państwa
demokratycznego i stanowi o jego istocie. Podział terytorialny
ma zapewnić jest możliwość realizacji zadań publicznych i samodzielność działania.
Nowelizacja narusza te zasady, ponieważ eliminuje udział
i wpływ władz samorządowych
na działalność Wojewódzkich
Funduszy, naruszając jednocześnie zasadę decentralizacji
władzy oraz ingeruje w samodzielność samorządowej osoby
prawnej, włączając Wojewódzkie Fundusze de facto w struktury administracji rządowej.
WFOŚiGW w Katowicach

Celem konkursu była promocja etyki ekologicznej w działaniach na rzecz ochrony środowiska w regionie, pokazanie różnorodności rozwiązań
w ochronie środowiska oraz
zachęcenie do podejmowania
działań na rzecz ochrony środowiska.
Konkurs nie zakładał nagród
finansowych – nagrodami były:
statuetka i tytuł „EKOKARLIK”
oraz możliwość posługiwania
się logo konkursu i zdobytym
tytułem.

W tym roku laureatami
„EkoKarlika” zostali:
1. Gmina Tworóg;

Wsparcie WFOŚiGW w Katowicach

na usuwanie azbestu

Racibórz » Podsumowano kolejny rok wsparcia WFOŚiGW
w Katowicach na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z udziałem
środków bezzwrotnych udostępnionych przez NFOŚiGW.
Skutkiem podniesienia w 2016 roku atrakcyjności dofinansowania było znacznie większe zainteresowanie
Gmin realizacją zadań związanych z usuwaniem azbestu.
W 2016 roku dofinansowanie
uzyskało 40 Gmin województwa
śląskiego, podczas gdy w latach
ubiegłych rocznie do programu
przystępowało maksymalnie
kilkanaście Gmin. Środki udostępnione Funduszowi przez

NFOŚiGW w 2016 r. były niewystarczające i zostały w całości wykorzystane na realizację programu. Z uwagi na brak
możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania z NFOŚiGW WFOŚiGW w Katowicach

2. Gmina Chybie;
3. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju;
4. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach;
5. SUNEX S.A. z siedzibą w
Raciborzu;
6. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.;
7. Zakład Budynków Miejskich
Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu;
8. Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa „LUIZA” z
siedzibą w Zabrzu.
WFOŚiGW w Katowicach

przeznaczył na realizację zadań
ponad 3-krotnie więcej środków
niż udostępnił NFOŚiGW. Łącznie udzielono dofinansowania
w kwocie wynoszącej 1 678 686
zł (w tym 392 236 zł – dotacja
ze środków NFOŚiGW oraz 1
286 450 zł – dotacja ze środków
WFOŚiGW), pozytywnie rozpatrzono wszystkie 40 wniosków. W 2016 roku z dofinansowania udzielonego w ramach
programu skorzystało ponad
1 500 mieszkańców województwa śląskiego. Program będzie
kontynuowany w 2017 r. Szczegóły realizacji programu w 2017
roku będą określone w regulaminie naboru wniosków, który
już wkrótce zamieszczony zostanie na stronie internetowej
Funduszu.

