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1805
ROZPORZĄDZENIE Nr 21/2009
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 16 czerwca 2009r.
w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 8/2008 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2008 roku
w sprawie rezerwatu przyrody „Świnia Góra”
Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31,
poz. 206) zarządza się co następuje:

§ 1. Uchyla się Rozporządzenie Wojewody
Świętokrzyskiego Nr 8/2008 z dnia 29 lipca 2008
roku w sprawie rezerwatu przyrody „Świnia
Góra” (Dziennik Urzędowy Województwa Świę-
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tokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2008 roku Nr 164,
poz. 2237).

Poz. 1805 i 1806

§ 3. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

§ 2. Rozporządzenie wymienione w § 1
traci moc z dniem opublikowania.

Wojewoda Świętokrzyski: B. Pałka-Koruba

1806
UCHWAŁA Nr XVII/130/2009
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Tuczępy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku art. 165, art. 173 ust. 1,
art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 lit. b,
13, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1,
pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Dochody budŜetu gminy w wysokości
12 293 762 zł,
z tego:
a) dochody bieŜące
9 586 687 zł
b) dochody majątkowe
2 707 075 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Wydatki budŜetu gminy w wysokości 13 695 209 zł,
z tego:
a) wydatki bieŜące
8 993 163 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
4 817 966 zł
- dotacje
192 400 zł
b) wydatki majątkowe
4 702 046 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3 i Wydatki inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości
2 968 518 zł,
a) wydatki bieŜące
- zł
b) wydatki majątkowe
2 968 518 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4b.

§ 3.1. Deficyt budŜetu w wysokości 1 401 447 zł,
który zostanie pokryty z nadwyŜki budŜetowej
z lat ubiegłych w kwocie - 1 401 447 zł,
2. Przychody budŜetu w wysokości 1 401 447 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budŜecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
- 136 952 zł,
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z pomocą
rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 47 280 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 124 zł
na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych
jednostek budŜetowych: dochody - 45 300 zł;
wydatki - 45 685 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
- 190 000 zł,
2) innych podmiotów w wysokości
- 2 400 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów publicznych na

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 220

 10063 

łączną kwotę - 113 351 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 10.
4)
§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody
- 110 000 zł,
2) wydatki
- 892 650 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

5)

6)

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie
1 000 000 zł;
§ 11. UpowaŜnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości 1 000 000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2010 roku
3) dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budŜetowej z
wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze

7)

Poz. 1806

stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich
programach inwestycyjnych,
dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
przekazania kierownikom jednostek budŜetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty
upływa w roku następnym (2010)
lokowania wolnych środków budŜetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu
gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Bławat
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Załączniki do uchwały Nr XVII/130/2009
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 20 marca 2009r.
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Załącznik Nr 11

1807
UCHWAŁA Nr XVII/136/2009
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe
wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54
ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Kartą
Nauczyciela”, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)
zwanym dalej „rozporządzeniem”, po uzgodnie-

niu ze związkiem zawodowym, uchwala się, co
następuje:
§ 1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a takŜe zasady ustalania wysokości
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym
nauczyciela któremu powierzono stanowisko
dyrektora, określa rozporządzenie.
§ 2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
1/ wynagrodzenia za okres ferii i urlopów
2/ nagród jubileuszowych,
3/ dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
4/ zasiłku na zagospodarowanie,
5/ odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
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6/ odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub
rentę
7/ wynagrodzenia nauczyciela przeniesionego
w stan nieczynny
określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia.
§ 3. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne
składniki wynagrodzenia, a takŜe wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

Poz. 1807

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009r.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XI/82/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2008r. w
sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Bławat

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/136/2009
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 20 marca 2009r.

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki
wynagrodzenia, a takŜe wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest
mowa bez bliŜszego określenia o:
1/ szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub
placówek, dla której organem prowadzącym
jest Gmina
2/ dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
jednostki, o której mowa w pkt 1,
3/ roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

4/ klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę,
5/ uczniu - naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka,
6/ rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz. U.
z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm./.

Rozdział I
Dodatek za wysługę lat
§ 2.1. Nauczycielom przysługuje dodatek
za wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia
zasadniczego za kaŜdy rok pracy, wypłacany w
okresach miesięcznych poczynając od czwartego
roku pracy, z tym, Ŝe dodatek nie moŜe przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1/ począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyŜszej stawki dodatku, jeŜeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2/ za dany miesiąc jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub wyŜszej stawki dodatku nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba, Ŝe przepis szczególny
stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje równieŜ za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się
z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
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Rozdział II
Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Kwota odpisu na dodatek motywacyjny na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela
wynosi 80,00 zł. miesięcznie.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi
dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
a/ uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.
b/ umiejętne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami lub opiekunami,
c/ pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2/ wysoka jakość świadczonej pracy, w tym
związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a/ systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
b/ podnoszenie umiejętności zawodowych,
udział w doskonaleniu warsztatu pracy
oraz w róŜnych formach doskonalenia
zawodowego,
c/ wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d/ dbałość o mienie szkoły i poszerzanie
bazy dydaktycznej,
e/ prawidłowe i estetyczne prowadzenie
wymaganej dokumentacji,
f/ rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
g/ przestrzeganie dyscypliny pracy;
3/ posiadanie wyróŜniającej oceny pracy;
4/ zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3
Karty Nauczyciela, w tym:
a/ opiekowanie się samorządem uczniowskim, organizacjami harcerskimi lub innymi organizacjami uczniowskimi i młodzieŜowymi działającymi w szkole,
b/ inicjowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania,
c/ aktywny udział w pracach komisji przedmiotowych i rady pedagogicznej placówki,

d/ udział w przygotowaniu uczniów do
olimpiad, konkursów i innych form współzawodnictwa,
e/ udział w przygotowaniu olimpiad, konkursów przedmiotowych i sprawnościowych oraz innych form współzawodnictwa organizowanych w siedzibie placówki lub w najbliŜszym środowisku,
f/ udział w organizowaniu szkolnych, międzyszkolnych lub środowiskowych imprez i uroczystości okolicznościowych
i patriotycznych,
g/ przejawianie róŜnych form aktywności w
ramach wewnętrznego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
h/ inicjowanie wspólnych przedsięwzięć nauczycieli w zakresie profilaktyki wśród
dzieci i młodzieŜy w środowisku lokalnym,
i/ podejmowanie współpracy przez nauczycieli poszczególnych placówek, zmierzających do realizacji zadań statutowych
tych placówek.
5/ W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach, przy
ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego naleŜy obok warunków wymienionych w
ust. 2 uwzględniać zaangaŜowanie dyrektora
w czynności wynikające z kierowania placówką, a w szczególności:
1/ prawidłowość organizacji pracy placówki;
2/ tworzenie atmosfery i warunków do
efektywnej pracy zatrudnionych w niej
pracowników;
3/ tworzenie atmosfery i warunków do
współpracy wszystkich organów i organizacji działających w placówce oraz
umiejętność inicjowania takiej współpracy;
4/ dbałość o mienie placówki i zabieganie
o polepszenia istniejącej bazy;
5/ prawidłowe dysponowanie przyznanymi
placówce środkami budŜetowymi,
6/ efektywne pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł i optymalne ich
wykorzystanie;
7/ dbałość o pozytywny wizerunek placówki
i promowanie jej osiągnięć w środowisku lokalnym;
8/ sprawność organizacyjna i menadŜerska
w nawiązywaniu współpracy z róŜnymi
środowiskami lokalnymi.
§ 5.1. Miesięczna kwota dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nie moŜe przekroczyć
300,00 zł., a dla dyrektora 450,00 zł.
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2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie krótszy niŜ 2 miesiące i nie
dłuŜszy niŜ 1 rok.

niając poziom spełniania warunków, o których
mowa w § 4, ustala dyrektor, a w stosunku do
dyrektora - Wójt Gminy.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględ-

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III
Dodatek funkcyjny
§ 6.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko kierownicze przysługuje dodatek
funkcyjny, z tym, Ŝe:
1) dyrektorowi szkoły liczącej do 10 oddziałów
400-1.300 zł,
2) wychowawcy klasy 60-110 zł,
3) opiekunowi staŜu 30-100 zł, za jednego staŜystę,
2. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe
nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie przekraczającym 1 miesiąc.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1, uwzględniając wielkość szkoły,
liczbę uczniów i oddziałów, złoŜoność zadań
wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje,
ustala:
1) dla dyrektora - Wójt Gminy
2) wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 uwzględniając zakres i złoŜoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor.

§ 7.1. Prawo do dodatku funkcyjnego,
o którym mowa w § 6 ust. 1, 2, 3 i 4 powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeŜeli powierzenie to nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w
ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z
innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od
tego dnia.
3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa
w § 6 ust. 1 nie wyłącza prawa do otrzymywania
dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 2 i 3.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w
terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział IV
Dodatki za warunki pracy
§ 8.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek
za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych,
uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8 i 9 rozporządzenia.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w
ust. 1, uzaleŜniona jest od:
1) stopnia trudności, uciąŜliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub
zajęć,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
3) wysokość dodatku za prowadzenie zajęć
dydaktycznych w klasach łączonych w szkole
podstawowej wynosi 25 % stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego

za kaŜdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania.
4) wysokość dodatku za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego wynosi 10 %
stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, za faktycznie
przepracowany czas w tych warunkach, jeŜeli
nauczanie prowadzone jest w domu ucznia.
§ 9.1. Wysokość dodatku za warunki pracy,
z uwzględnieniem warunków, o których mowa w
§ 8, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora - Wójt Gminy
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się
z dołu.
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Rozdział V
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 10.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeŜeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin, nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnoŜąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony
w ust. 1.

§ 12. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 11. Wynagrodzenie za godziny, o których
mowa w § 10, przysługuje za godziny, faktycznie
zrealizowane.

Rozdział VI
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 13.1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor
w rocznym planie finansowym szkoły, z tym Ŝe:
1. 0,80 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody dyrektora,
2. 0,20 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody organu prowadzącego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzaleŜnione jest w szczególności od:
1/ posiadania wyróŜniającej oceny pracy,

2/ legitymowania się wybitnymi osiągnięciami
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej.
3. Nagrody nauczycielom przyznają:
1. ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej wg opracowanego i zatwierdzonego przez radę pedagogiczną regulaminu.
2. ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2
Wójt Gminy.
§ 14. Nagrody, o których mowa w § 13, są
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą organu prowadzącego moŜe przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.

Rozdział VII
Dodatek mieszkaniowy
§ 15.1. Nauczycielowi zatrudnionemu na
terenie wiejskim w wymiarze nie niŜszym niŜ
połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane
do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
1/ przy jednej osobie w rodzinie - 60,00 zł.
2/ przy dwóch osobach w rodzinie - 85,00 zł.
3/ przy trzech osobach w rodzinie - 102,00 zł.
4/ przy czterech i więcej osobach w rodzinie 119,00 zł.

3. Do członków rodziny, o której mowa
w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie
z nim zamieszkujących: współmałŜonka oraz
dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącego takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na
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ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt Gminy
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3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby zawarta
była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca
okresu, na który umowa ta była zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył
wniosek o jego przyznanie.

Treść niniejszego Regulaminu została
uzgodniona przez Gminę Tuczępy z przedstawicielami Związku Zawodowego zrzeszającego
nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez
Gminę Tuczępy tj. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Tuczępach dnia
16.03.2009r.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a
takŜe w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku społecznego,

1808
UCHWAŁA Nr XVII/139/09
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18
ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 3,
art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008), oraz § 9
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gm. Tuczępy stanowiący załącznik nr 1
do uchwały Nr XVIII/160/06 z dnia 30 marca
2006r. Rady Gminy w Tuczępach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Tuczępy (Dz. Urz. Woj. Św. nr 141,
poz. 1678 ze zm. Dz. Urz. Woj. Św. z 2008r, Nr 125,
poz. 1765), Rada Gminy uchwala:
§ 1. W uchwale Nr X/69/07 Rady Gminy
Tuczępy z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
wprowadza się następujące zmiany.
1) § 1 otrzymuje brzmienie
„1. Za usługi świadczone przez uprawnione podmioty w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz

opróŜniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych ustala się
następujące górne stawki opłat:
Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej:
1) za wywóz nieczystości ciekłych za 1 m3 15,00 zł.,
2) za wywóz/odbiór i unieszkodliwianie odpadów stałych:
a) za pojemnik lub worek 80/120 l 12,00 zł.,
b) za pojemnik 1100 l - 120,00 zł.,
c) za odpady zgromadzone luzem za
1 m3 - 120,00 zł.
d) za odpady pochodzące ze sprzętu
RTV i AGD za 1 kg masy - 0,10 zł
Dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą oraz innych niŜ mieszkańcy
podmiotów i instytucji nie prowadzących
działalności gospodarczej:
1) za wywóz nieczystości ciekłych za 1 m3 15,00 zł.,
2) za wywóz/odbiór i unieszkodliwianie odpadów stałych:
a) za pojemnik lub worek 80/120 l 12,00 zł.,
b) za pojemnik 1100 l - 120,00 zł.,
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c) za odpady zgromadzone luzem za
1 m3 - 120,00 zł.
d) za odpady pochodzące ze sprzętu
RTV i AGD za 1 kg masy - 0,10 zł
2. Do powyŜszych stawek doliczony
będzie podatek od towarów i usług (VAT)
według obowiązujących przepisów.
3. Do stawek związanych z transportem kołowym odpadów stałych i ciekłych
mogą być doliczane koszt transportu do
miejsc ich unieszkodliwiania w stawce nie
wyŜszej niŜ 2,50 zł. netto za 1 km. plus obowiązujący podatek VAT
2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie.
„2. Gmina Tuczępy będzie pokrywała
50 % kosztów wywoŜenia nieczystości ciekłych (ścieków komunalnych) pochodzących
z gospodarstw domowych znajdujących się
na terenie gminy a będących własnością
osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.”

Poz. 1809

3) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie
„3. Zwrot kosztów, o których mowa w
ust. 2 będzie przysługiwał właścicielowi budynku mieszkalnego, najemcy lub uŜytkownikowi max do ilości ścieków wytwarzanych
w ciągu roku, za którą przyjmuje się odczyty
z wodomierza, pod warunkiem przedłoŜenia
przy refundacji kosztów następujących dokumentów:
- oryginału faktury Vat wystawionej przez
odbiorcę ścieków,
- oryginału dowodu opłacenia faktury za
wywóz ścieków.”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Bławat

1809
UCHWAŁA Nr XVII/140/09
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19,
Lp.

Nazwa drogi

1

Chałupki przez wieś, nr 004203T

2

Rzędów - Dobrów, nr 004204 T

3

Dobrów-Januszkowice, nr 004205 T

4

Niziny przez wieś, nr 004206 T

5

Jarosławice-Januszkowice, nr 004207 T

6

Wólka Tuczępska - Sieczków, nr 004208 T

7

Sieczków - Chałupki, 004209 T

8

Sieczków przez wieś, nr 004210T

9

Górna Droga - Tuczępy, nr 1568009

poz. 115 ze zm.) Rada Gminy Tuczępy uchwala,
co następuje:
§ 1.1. Ustala się następujący przebieg istniejących dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych:
Przebieg drogi

Od drogi powiatowej Nr 0860T w Chałupkach do drogi powiatowej
Nr 0146T w Chałupkach
Od drogi gminnej Nr 004205 T Dobrów Januszkowice w Dobrowie do
drogi powiatowej Nr 0860T w Rzędowie
Od drogi powiatowej Nr 0041T w Januszkowicach do drogi powiatowej
Nr 0860T w Dobrowie
Od drogi wojewódzkiej Nr 757 w Nizinach do drogi powiatowej Nr 0041T
w Nizinach
Od drogi powiatowej Nr 0040T w Jarosławicach do drogi powiatowej
Nr 0041T w Januszkowicach
Od drogi powiatowej Nr 0037T w Tuczępach do drogi gminnej Nr 004210 T
„Sieczków przez wieś” w Sieczkowie
Od drogi gminnej Nr 004210 T „Sieczków przez wieś” w Sieczkowie do
drogi powiatowej Nr 0860T w Chałupkach
Od drogi powiatowej Nr 0860T w Sieczkowie do drogi gminnej Nr 004208 T
„Wólka Tuczępska-Sieczków” w Tuczępach-Wólka Tuczępska
Od drogi powiatowej Nr 0860T w Tuczępach do drogi powiatowej
Nr 0037T w Tuczępach
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10 Podlesie - Grzymała, nr 1568010
11 Sieczków - Grzymała, nr 1568011
12 Wierzbica - Poręba Wierzbicka, nr 1568012
13 Jarosławice - Stara Wieś, nr 1568013
14 Nieciesławice-Niziny, nr 1568014
15 Niziny - Podlaski, nr 1568016
16 Wólka Boswska-Brzozówka
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Od drogi powiatowej Nr 0037T w Podlesiu do drogi powiatowej Nr 0146T
w Grzymale
Od drogi powiatowej Nr 0860T w Sieczkowie do drogi powiatowej
Nr 0146T w Grzymale
Od drogi powiatowej Nr 0860T w Wierzbicy do drogi powiatowej
Nr 0037T w Wierzbicy
Od drogi powiatowej Nr 0040T w Jarosławicach do drogi gminnej
Nr 004207 T „Jarosławice-Januszkowice” w Jarosławicach
Od drogi powiatowej Nr 0040T w Nieciesławicach do drogi powiatowej
Nr 0041T w Januszkowicach
Od drogi wojewódzkiej Nr 757 w Nizinach do drogi gminnej Nr 004206T
„Niziny przez wieś” w Nizinach
Od Granicy gminy Gnojno do drogi wojewódzkiej Nr 756 w Brzozówce

2. Przebieg dróg w terenie odzwierciedla
mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Bławat
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1810
UCHWAŁA Nr XVII/141/09
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19,
Lp.
Nazwa drogi
1 Górna Droga - Tuczępy
2

Podlesie - Grzymała

3

Sieczków - Grzymała

4

Wierzbica - Poręba Wierzbicka

5

Jarosławice - Stara Wieś

6

Nieciesławice-Niziny

7

Niziny - Podlaski

poz. 115 ze zm.) Rada Gminy Tuczępy uchwala,
co następuje:
§ 1.1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi:

Przebieg drogi
Od drogi powiatowej Nr 0860T w Tuczępach do drogi powiatowej Nr 0037T w
Tuczępach
Od drogi powiatowej Nr 0037T w Podlesiu do drogi powiatowej Nr 0146T w
Grzymale
Od drogi powiatowej Nr 0860T w Sieczkowie do drogi powiatowej Nr 0146T w
Grzymale
Od drogi powiatowej Nr 0860T w Wierzbicy do drogi powiatowej Nr 0037T w
Wierzbicy
Od drogi powiatowej Nr 0040T w Jarosławicach do drogi gminnej Nr 004207 T
„Jarosławice-Januszkowice” w Jarosławicach
Od drogi powiatowej Nr 0040T w Nieciesławicach do drogi powiatowej Nr 0041T
w Januszkowicach
Od drogi wojewódzkiej Nr 757 w Nizinach do drogi gminnej Nr 004206T „Niziny
przez wieś” w Nizinach

2. Szczegółowe połoŜenie i przebieg wymienionych w § 1 dróg oznaczone jest na mapie
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy.

Przewodniczący Rady Gminy: H. Bławat
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1811
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 informację 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
Środowisko, Funduszowi na mocy porozumienia
z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie realizacji
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) 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 zdefiniowane 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 Wojewódzkiego
Funduszu przy dofinansowywaniu projektów
środowiskowych wspieranych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Działania, które Fundusz mógł wspierać finansowo, w podziale na poszczególne dziedziny,
określone zostały problemowo przez Zarząd
Funduszu w konsultacji ze słuŜbami Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego i Wojewody
Świętokrzyskiego, a następnie zatwierdzone
przez Radę Nadzorczą w „Liście przedsięwzięć
priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2008 roku”. W dokumencie tym ustalony został priorytet główny,
podkreślający najwaŜniejsze zadanie Funduszu:
„Wspieranie przedsięwzięć zawartych w priorytetach dziedzinowych, 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 Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla
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Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie przekazania i przyjęcia do realizacji zadań w ramach
osi priorytetowych: I - Gospodarka wodno-ściekowa i II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego „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 odbyła 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 Zarządowi 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 Ochrony 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 Gospodarki Wodnej w Kielcach na
2009r.,

2.

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.

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 Środowiska 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 Środowisko Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,
- przyjęcia projektu „Instrukcji Szczegółowej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 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).
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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 października 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 koniec roku i wynik
finansowy.
W planie finansowym 2008r. ujęte zostały
środki dotacji rozwojowej na planowane do dofinansowania 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 spełnienie
kryteriów konkursowych POIiŚ. W związku jednak z powaŜnymi wątpliwościami oraz szeregiem pytań Komisji Europejskiej dotyczących
kwestii ocen oddziaływania na środowisko projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków UE, szczególnie projektów o duŜym wkładzie finansowym Wspólnoty, 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, nastąpiło 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 Funduszu 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
wykonaniem 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, natomiast 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 planowanych. Posiadane środki pienięŜne
stanowią zabezpieczenie wypłat zobowiązań
wynikających z juŜ zawartych umów poŜyczek,
dotacji i przekazania środków finansowych, jak
równieŜ przeznaczone zostaną w głównej mierze
na dofinansowanie zadań z udziałem środków
zagranicznych. Ogólna kwota zobowiązań 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
dofinansowanie 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 finansowych 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 dys-

pozycyjne Funduszu. Część zadań, na etapie
Karty informacyjnej zadania została zaopiniowa-
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na negatywnie, w związku z niezgodnościami
z „Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach”, „Listą przedsięwzięć priorytetowych
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 wnioskodawców, mimo wstępnego zakwalifikowania, zrezygnowało z ubiegania się o
dofinansowanie zadania z powodu 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, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Wojewódzki Fundusz w liście przedsięwzięć priorytetowych do
dofinansowania przyjął priorytet główny „Wspieranie przedsięwzięć zawartych w priorytetach
dziedzinowych, które 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 przedsięwzięć 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 kwotę 2.745.715,55 zł, a 18 to
umowy przekazania środków finansowych na
kwotę 1.123.899,37 zł.
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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
informacyjne 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,
natomiast 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 przypadkach beneficjenci wnioskowali o udzielenie pomocy w roku 2009 oraz w latach późniejszych.
W 22 przypadkach, w których beneficjenci
wykazywali współfinansowanie ze środków zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi, tzn.
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego, złoŜone Karty informacyjne zostały wstępnie rozpatrzone,
jednak nieocenione. Wynika to z faktu, Ŝe do
końca 2008 roku wnioski złoŜone przez beneficjentów do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego (oś priorytetowa 4) nie
zostały rozpatrzone (a więc nie podpisano
umów), natomiast w przypadku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach w 2008 roku”, 4 ze względu
na niezgodność z „Zasadami udzielania i umarzania poŜyczek oraz udzielania dotacji ze środ-
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ków 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 Kielcach”.
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 wnioskowanej 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 podstawie wydanej promesy, 3 wnioski
złoŜone na podstawie Kart informacyjnych zadania zakwalifikowanych 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
wnioskowanych 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,
natomiast w 1 przypadku wniosek współfinansowany z Funduszu Spójności ze względu na
konieczność uzupełnienia 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.
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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 przeznaczona na poŜyczki.
2.

Ochrona powietrza
Z zakresu ochrony powietrza w 2008 roku
rozpatrywanych było łącznie 68 Kart informacyjnych zadania 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 zakończyła 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 koniecznością 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
zakończeniem 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 zadania (8 KIZ złoŜonych w 2008 roku,
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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 wartość
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 beneficjenci 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 formie 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, natomiast 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 wyniosła 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 zakończyła się w 2007 roku).
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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 poŜyczki
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 rozpatrywania 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 określono 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
beneficjenci 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 informacyjnej 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 udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach”. 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
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dotacji 19 umów na kwotę 1.034.323,56 zł,
a w formie przekazania środków finansowych
2 umowy na kwotę 285.235,00 zł.
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Ochrona przyrody i leśnictwo
W 2008 roku do biura Funduszu wpłynęło
5 Kart informacyjnych zadania z zakresu ochrony
przyrody. Przewidywany łączny koszt całkowity
zadań zgłoszonych wstępnie do dofinansowania został określony w wysokości 910.000,00 zł,
a wartość wnioskowanej pomocy w formie
przekazania środków finansowych 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 wynosiła 358.200,00 zł.
W konsekwencji podpisano 3 umowy o
dofinansowanie w formie przekazania środków
finansowych na łączną kwotę wynoszącą
358.200,00 zł.

Wstępnie do udzielenia pomocy finansowej zakwalifikowano 48 zadań, których łączny
koszt całkowity 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 rozpatrzenie 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.

5.

6.

4.

Edukacja ekologiczna
W 2008 roku do biura Funduszu wpłynęły
63 Karty informacyjne zadania o dofinansowanie
przedsięwzięć 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 pomocy 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 roku, zostało przeniesionych do rozpatrzenia na rok 2009.

Przedsięwzięcia międzydziedzinowe i inne.
W 2008r. do biura Funduszu wpłynęło
8 Kart informacyjnych zadania na dofinansowanie przedsięwzięć 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 przekazania
środków finansowych 915.050,00 zł.
Negatywnie rozpatrzono 2 Karty informacyjne zadania ze względu na niezgodność z „Listą przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w
2008 roku”.
Wstępnie do udzielenia pomocy finansowej zakwalifikowano 6 zadań, których łączny
koszt całkowity wynosił 1.495.100,00 zł, nato-
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miast 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 środków Funduszu, tj. wnioskodawca nie
złoŜył w ustalonym terminie wniosku wraz
z wymaganymi dokumentami.
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 monitoring 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
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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
przekazania 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
gospodarczą 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 Środowisko” 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 zakresu 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 Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006, który zakończył się pozytywną opinią Instytucji Audytowej o zgodności systemów zarządzania i kontroli w ramach POIiŚ.
Opinia ta przesłana została do Komisji Europejskiej w dniu 5 grudnia 2008r., kończąc etap potwierdzania przygotowania instytucji do wdraŜania Programu.
Od 25 czerwca 2007r. na mocy Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyj-

nego „Infrastruktura i Środowisko” dla osi priorytetowych: I - Gospodarka wodno-ściekowa
i II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniŜej 25 mln euro)”
zawartego z Ministrem Środowiska, 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. Porozumienie
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 WdraŜającej 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 szacunkowym całkowitym koszcie poniŜej 25 mln euro
(dla gminy Włoszczowa).
Obydwa porozumienia były aneksowane
w 2008r. Pierwsze przede wszystkim z uwagi na
konieczność doprecyzowania zadań powierzo-
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nych 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 wodnościekowej na terenie Miasta i Gminy
Końskie,
- Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”,
- Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej 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 Instytucji WdraŜającej w odniesieniu do
projektu „Ochrona zbiornika wód podziemnych
na terenie aglomeracji 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 Szczegółowego opisu osi priorytetów
POIiŚ, zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju
Regionalnego.
W ramach pierwszego naboru wniosków
w procedurze konkursowej w WFOŚiGW w Kiel-
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cach (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 Instytucji
WdraŜających, Ministerstwa Środowiska oraz
eksperci zewnętrzni. Ocena formalna i merytoryczna II stopnia jest oceną 0/1, co oznacza, Ŝe
niespełnienie choćby jednego z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku. Ocena merytoryczna I stopnia jest oceną punktową. Wniosek przechodzi do oceny merytorycznej II stopnia jeŜeli
uzyska minimum 60 % maksymalnej punktacji.
W ramach pierwszych konkursów zamkniętych: nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008 dla działania
1.1 - gospodarka 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 komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych do WFOŚiGW w Kielcach
nie został złoŜony Ŝaden wniosek z terenu województwa świętokrzyskiego. Przyczyną tego faktu
były opóźnienia w przygotowaniu projektów
związane, między innymi, z koniecznością powtarzania procedur oceny 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
Środowiska zaproponowało modyfikację systemu oceny wniosków, zgodnie z którą WFOŚiGW
w Kielcach dokonuje 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
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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 następujących
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 odrzucony. 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 Wojewódzkiego 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 następujących projektów:
1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski Etap I, realizowanego 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
wnioskodawcy 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.,
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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 Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp.z o.o.,
6) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w
aglomeracjach Pińczów i Gacki, realizowany
przez Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.,
7) Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” 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 terenie 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 zakończona w 2009r. (na koniec grudnia 2008r. sprecyzowane zostały uwagi i prośby o poprawę i
uzupełnienie, 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 POIiŚ.
Wojewódzki Fundusz w trakcie 2008r. pięciokrotnie dokonywał zmian w szczegółowych
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Działania informacyjne i promocyjne prowadzone były równieŜ poprzez stronę internetową Funduszu, w formie informacji udzielanych
telefonicznie, a takŜe poprzez ogłaszanie konkursów w lokalnej prasie.
7.

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 Spójności, 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 kontraktowych FIDIC - teoria i praktyka, drugie rachunkowości projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy europejskich.

Wnioski o pomoc techniczną.
Wojewódzki Fundusz złoŜył w 2008 roku
do Ministerstwa Środowiska dwa wnioski o pomoc techniczną w ramach POIiŚ w związku z
wydatkami ponoszonymi na realizację zadań
jako Instytucja WdraŜająca 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 ogółem
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 dofinansowanie Rocznego Planu Działań.

VI. Informacje końcowe
W roku 2008 prowadzone były kontrole
wybranych przedsięwzięć w zakresie wykorzystanych środków, obejmujące weryfikację dokumentów złoŜonych do Funduszu oraz ich
zgodności ze stanem faktycznym, stwierdzonym
w trakcie wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu umowy. W trakcie kontroli dokonywano równieŜ oceny prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
podejmowano działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości przy wykorzysta-

niu środków finansowych przekazywanych wnioskodawcy.
Wyniki finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach zawarte zostały w załączonym do
informacji „Bilansie”, pozytywnie zweryfikowanym przez biegłego rewidenta 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 Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Bilans - Aktywa
Lp.
A.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
III.

Pozycja
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
grunty
budynki
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
NaleŜności długoterminowe

Stan na
31.12.2008r.
85 038 618,73
33 864,64
0,00
0,00
33 864,64
0,00
69 839,68
69 839,68
0,00
0,00
56 754,11
0,00
13 085,57
0,00
84 934 914,41

Stan na
01.01.2008r.
77 253 572,74
52 866,14
0,00
0,00
52 866,14
0,00
51 676,14
51 676,14
0,00
0,00
44 823,97
0,00
6 852,17
0,00
77 149 030,46
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IV.
1.
a)
b)
B.
I.
1.
a)
b)
2.
a)
b)
c)
II.
1.
a)
b)
2.
III.
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Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone poŜyczki
w pozostałych jednostkach
udziały i akcje
inne papiery wartościowe
Aktywa obrotowe
NaleŜności krótkoterminowe
NaleŜności od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyŜej 12 miesięcy
inne
NaleŜności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyŜej 12 miesięcy
inne
dochodzone na drodze sądowej
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach
udziały i akcje
inne papiery wartościowe
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
inne środki pienięŜne
inne aktywa pienięŜne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

Poz. 1811
0,00
0,00

0,00
0,00

64 846 696,26
27 900 420,26

55 154 873,97
28 682 628,18

27 900 420,26

28 682 628,18

27 900 420,26

28 682 628,18

36 869 194,88
36 869 194,88
0,00

26 278 651,94
26 278 651,94
4 793 990,00
4 793 990,00

36 869 194,88
11 878,01
36 857 316,87
0,00
0,00
77 081,12
149 885 314,99

21 484 661,94
11 353,84
21 473 308,10
0,00
0,00
193 593,85
132 408 446,71

Stan na
31.12.2008
149 830 558,51
131 856 073,06
0,00
0,00
0,00
0,00
470 000,00
0,00
17 504 485,45
0,00
54 756,48
0,00
0,00

Stan na
01.01.2008
132 326 073,06
118 209 088,61
0,00
0,00
0,00
0,00
470 000,00
0,00
13 646 984,45
0,00
82 373,65
0,00
0,00

0,00

0,00

54 756,48
22 722,56
0,00

82 373,65
52 611,23
0,00

Bilans - Pasywa
Lp.
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
B.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
a)
b)
c)
III.
1.
a)

Pozycja
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe świadczenia pracownicze
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i poŜyczki
inne zobowiązania finansowe
inne
Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i poŜyczki
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
2.
IV.
1.
2.
-
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Poz. 1811

z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyŜej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
z tytułu wynagrodzeń
inne
Fundusze specjalne
Rozliczenia miedzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
Pasywa razem

0,00
0,00
13 722,56
13 722,56

0,00
0,00
9 043,23
9 043,23

0,00
0,00
1 296,00
7 704,00
0,00
32 033,92
0,00

0,00
0,00
43 568,00
0,00
0,00
29 762,42
0,00

149 885 314,99

132 408 446,71

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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