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13Środowisko

Gabriela Lenartowicz 
na czele Konwentu Prezesów
Podczas odbywającego się pod 

koniec listopada, w Warszawie 
Konwentu Prezesów WFOŚiGW, 

Gabriela Lenartowicz, prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach została wybrana przewodniczą-
cą Konwentu. Konwent tworzą pre-
zesi 16 wojewódzkich funduszy. Zaj-
muje się on zagadnieniami wymaga-

jącymi współdziałania z parlamen-
tem, Ministrem Środowiska, NFO-
ŚiGW oraz innymi instytucjami cen-
tralnymi. Tworzy opinie do projek-
tów aktów prawnych wpływających na 
działalność wojewódzkich funduszy,  
a także koordynuje wypracowanie sta-
nowisk i programów dotyczących finan-
sowania przedsięwzięć z zakresu ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej.

dzięki Funduszowi zrealizowano 17 przedsięwzięć o wartości 800 mln zł

Dobra współpraca - dobre efekty

Łączna wartość 17 realizo-
wanych w województwie 
śląskim przedsięwzięć 
sięga 800 mln zł. Trzyna-

ście zadań dotyczy gospodarki wod-
no-ściekowej, trzy projekty związa-
ne są z gospodarką odpadami, a je-
den z ochroną powierzchni ziemi. 

Inwestycje te wspierane są unij-
nymi dotacjami w wysokości ok. 
450 mln zł. Za te pieniądze wybu-
dowanych zostanie ponad 348 km 
nowej kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej, 13 km sieci wodociągowej, 
56 przepompowni, modernizowa-
ne są trzy oczyszczalnie ścieków 
oraz powstają trzy zakłady zago-
spodarowania odpadów. Oczyszczo-
ny i zabezpieczony przed powtór-
ną degradacją zostanie staw Kalina  
w Świętochłowicach. 

W trakcie konferencji praso-
wej, towarzyszącej spotkaniu władz 
gmin korzystających z wsparcia  
z programu Infrastruktura i Środo-

wisko, zaprezentowano 
stanowisko Konwen-
tu Marszałków Woje-
wództw RP. Opowie-
dzieli się oni za tym, 
by w nowej perspek-
tywie budżetowej 
Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020 
wojewódzkie fun-
dusze nadal szeroko 
uczestniczyły we wdra-
żaniu części środowisko-
wej krajowego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko. 

W stanowisku swym marszał-
kowie województw wyrazili zanie-
pokojenie propozycją resortu In-
frastruktury i Rozwoju wyłączenia 
funduszy z systemu wdrażania PO-
IiŚ. Wskazali, że pozostawienie tej 
funkcji wyłącznie NFOŚiGW bę-
dzie oznaczało centralizację sys-
temu sprzeczną z zamierzeniami 
oraz oczekiwaniami Komisji Euro-
pejskiej akcentującą efektywny, bli-
ski odbiorcom charakter systemu 
wdrażania Programu. 

Arkadiusz Chęciński, członek 
Zarządu Województwa Śląskie-
go podkreślał, że bez europejskich 
inwestycji wdrażanych i rozlicza-
nych w imieniu ministra środowi-

ska przez Wojewódzki Fundusz, go-
spodarczy i cywilizacyjny rozwój 
regionu nie mógłby być tak dyna-
miczny. Bernard Błaszczyk - dyrek-
tor regionalny ochrony środowiska 
akcentował to, że zadania ochro-
ny środowiska, w tym ochrony po-
wietrza, adaptacji do zmian klima-
tu czy nowoczesnej gospodarki od-
padami mają w większości typo-
wo regionalny i lokalny charakter. 
- Stąd samorządy realizujące te 
przedsięwzięcia tak bardzo cenią 
sobie odpowiedzialnych, kompe-
tentnych i znających lokalne uwa-
runkowania partnerów, jakimi są 

wojewódzkie fundusze - 
stwierdził B. Błaszczyk. 

Adam Liwochow-
ski - zastępca pre-
zesa WFOŚiGW  
w Katowicach py-
tany przez dzien-
nikarzy o przygo-
towanie do zreali-
zowania oczekiwań 

stawianych w nowej 
perspektywie finanso-

wej powiedział, że kato-
wicki fundusz chce i potra-

fi im sprostać w każdej formie, 
zwłaszcza, że przy wdrażaniu do-
tychczasowych unijnych środków 
udało się już stworzyć zgrany sys-
tem administrowania i zarządzania 
tego typu projektami. 

Z kolei Arkadiusz Chęciński za-
deklarował, że planując nowe pro-
gramy w zakresie ochrony środo-
wiska zarząd województwa wspól-
nie z wojewódzkim funduszem, do 
przyszłej perspektywy przygotowu-
je się na starych zasadach, a wice-
wojewoda śląski Andrzej Pilot, od-
nosząc się do możliwości rezygna-
cji z zaangażowania wojewódzkich 
funduszy we wdrażanie elementów 
nowego programu Infrastruktura  
i Środowisko uznał, że „dobrego 
nie należy poprawiać”. 

Projekty środowi-
skowe dofinanso-
wane ze środków 
europejskich dla 
których WFOŚiGW 
w Katowicach jest 
Instytucją Wdrażają-
cą są - zgodnie  
z planem - w końco-
wej fazie realizacji. 
Tak stwierdzono, 
podczas zorganizo-
wanej kilkanaście 
dni temu w Kato-
wicach konferencji 
beneficjentów, 
podsumowującej 
sześcioletnie efekty 
wdrażania najwięk-
szego w Europie 
programu pomoco-
wego Infrastruktura  
i Środowisko. 

Jedna z ambitniejszych 
inwestycji dofinansowanych 
przez WFOŚiGW - 
rekultywacja stawu Kalina 
w Świętochłowicach


