
Podczas odbywającego się pod 
koniec listopada, w Warszawie 
Konwentu Prezesów WFO-

ŚiGW, Gabriela Lenartowicz, pre-
zes Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach została wybrana prze-

wodniczącą Konwentu.  Konwent 
tworzą prezesi 16 wojewódzkich fun-
duszy. Zajmuje się on zagadnienia-
mi wymagającymi współdziałania  
z parlamentem, Ministrem Środowi-
ska, NFOŚiGW oraz innymi instytu-
cjami centralnymi. Tworzy opinie do 

projektów aktów prawnych wpływa-
jących na działalność wojewódzkich 
funduszy a także koordynuje wypra-
cowanie stanowisk i programów doty-
czących finansowania przedsięwzięć 
z zakresu ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej.

Łączna wartość 17 realizowanych 
w województwie śląskim przedsię-
wzięć sięga 800 mln zł. Trzynaście 
zadań dotyczy gospodarki wodno-

-ściekowej, trzy projekty związane są z go-
spodarką odpadami, a jeden z ochroną po-
wierzchni ziemi. 

Inwestycje te wspierane są unijnymi dota-
cjami w wysokości ok. 450 mln zł. Za te pie-

niądze wybudowanych zostanie ponad 348 
km nowej kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej, 13 km sieci wodociągowej, 56 przepom-
powni, modernizowane są trzy oczyszczalnie 
ścieków oraz powstają trzy zakłady zagospo-
darowania odpadów. Oczyszczony i zabezpie-
czony przed powtórną degradacją zostanie 
staw Kalina w Świętochłowicach. 

W trakcie konferencji prasowej, towarzy-
szącej spotkaniu władz gmin korzystających 
z wsparcia z programu Infrastruktura i Śro-
dowisko, zaprezentowano stanowisko Kon-
wentu Marszałków Województw RP. Opowie-
dzieli się oni za tym, by w nowej perspekty-
wie budżetowej Unii Europejskiej na lata 
2014-2020 wojewódzkie fundusze nadal sze-
roko uczestniczyły we wdrażaniu części śro-
dowiskowej krajowego Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko. 

W stanowisku swym marszałkowie woje-
wództw wyrazili zaniepokojenie propozycją 
resortu infrastruktury i rozwoju wyłącze-
nia funduszy z systemu wdrażania PO-
IiŚ. Wskazali, że pozostawienie tej 
funkcji wyłącznie NFOŚiGW bę-
dzie oznaczało centralizację sys-
temu sprzeczną z zamierzenia-
mi oraz oczekiwaniami Komi-
sji Europejskiej akcentującą 
efektywny, bliski odbiorcom 
charakter systemu wdraża-
nia Programu. 

Arkadiusz Chęciński, czło-
nek Zarządu Województwa 

Śląskiego podkreślał, że bez europejskich in-
westycji wdrażanych i rozliczanych w imieniu 
ministra środowiska przez Wojewódzki Fun-
dusz, gospodarczy i cywilizacyjny rozwój re-
gionu nie mógłby być tak dynamiczny. Ber-
nard Błaszczyk - dyrektor regionalny ochrony 
środowiska akcentował to, że zadania ochro-
ny środowiska, w tym ochrony powietrza, 
adaptacji do zmian klimatu czy nowoczesnej 
gospodarki odpadami mają w większości typo-
wo regionalny i lokalny charakter. - Stąd sa-

morządy realizujące te przedsięwzię-
cia tak bardzo cenią sobie odpowie-
dzialnych, kompetentnych i znają-
cych lokalne uwarunkowania part-
nerów jakimi są wojewódzkie fun-
dusze - stwierdził B. Błaszczyk. 

Adam Liwochowski - zastępca 
prezesa WFOŚiGW w Katowicach 

pytany przez dziennikarzy o przygo-
towanie do zrealizowania oczekiwań 

stawianych w nowej perspektywie finan-
sowej powiedział, że katowicki fundusz 

chce i potrafi im sprostać w każdej formie, 
zwłaszcza, że przy wdrażaniu dotychczaso-
wych unijnych środków udało się już stwo-
rzyć zgrany system administrowania i zarzą-
dzania tego typu projektami. 

Z kolei Arkadiusz Chęciński zadeklaro-
wał, że planując nowe programy w zakre-
sie ochrony środowiska zarząd wojewódz-
twa wspólnie z wojewódzkim funduszem, do 
przyszłej perspektywy przygotowuje się na 
starych zasadach, a wicewojewoda śląski An-
drzej Pilot odnosząc się do możliwości rezy-
gnacji z zaangażowania wojewódzkich fun-
duszy we wdrażanie elementów nowego pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko uznał, że 
„dobrego nie należy poprawiać”. 

Gabriela Lenartowicz 
na czele Konwentu Prezesów

Dzięki Funduszowi zrealizowano 17 przedsięwzięć o wartości 800 mln zł

Dobra współpraca - dobre efekty
Projekty środowiskowe 
dofinansowane ze 
środków europejskich dla 
których WFOŚiGW  
w Katowicach jest 
Instytucją Wdrażającą 
są - zgodnie z planem  
- w końcowej fazie 
realizacji. Tak stwierdzono, 
podczas zorganizowanej 
kilkanaście dni temu w 
Katowicach, konferencji 
beneficjentów, podsu-
mowującej sześcioletnie 
efekty wdrażania 
największego w Europie 
programu pomocowego 
Infrastruktura i Środowisko. 
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