Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Już dziś planują
przyszłoroczne inwestycje
W Sejmiku Województwa
Śląskiego odbyły się
konsultacje w sprawie
priorytetowych
przedsięwzięć w 2020
roku finansowanych ze
środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
WOdnej w Katowicach.
Podczas spotkania,
eksperci poinformowali
przedstawicieli firm,
samorządów i spółdzielców
na jakie zadania WFOŚiGW
planuje przeznaczyć
środki. Z kolei potencjalni
beneficjenci mówili na co
najbardziej liczą.

K

onsultacje współorganizowali Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski i Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. Wśród gości byli: Wiesław Piecha - senator RP oraz posłowie: Izabela Kloc, Barbara Dziuk, Ewa Malik oraz
Grzegorz Puda. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów,
spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot,
przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.
- Bardzo cenne jest dla nas to, że chcecie się dzielić swoimi spostrzeżeniami i opiniami w zakresie najważniejszych przedsięwzięć w kolejnym roku powiedział Tomasz Bednarek, prezes

Poseł Izabel Kloc
wspomniała o postępie
jaki dokonał się na
Śląsku w ciągu kilku
ostatnich lat w zakresie
ochrony środowiska.

Konsultacje zgromadziły
samorządowców,
przedsiębiorców i przedstawicieli
organizacji pozarządowych.

TOMASZ BEDNAREK, prezes WFOŚiGW
Mimo, że „Czyste Powietrze” to potężny
program, nie jest on jedynym obecnie działaniem WFOSiGW w Katowicach na rzecz
ochrony środowiska. Wśród długoterminowych celów do 2024 r. oprócz poprawy jakości
powietrza znajdziemy też racjonalną gospodarkę energetyczną, system zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi czy zrównoważoną gospodarkę zasobami surowców naturalnych.

WFOŚiGW w Katowicach. Prezes wspomniał także o „Czystym powietrzu”.
O zainteresowaniu, jakie ten program
budzi wśród mieszkańców i działaniach
Funduszu, by jak najwięcej osób skorzystało z rządowej oferty. Do tej pory ponad 18 tys. osób wzięło udział w województwie śląskim w spotkaniach konsultacyjnych, w tej sprawie.

Marszałek Chełstowski
podkreślił, że szeroko
pojęta ochrona
środowiska jest i będzie
jednym z głównych
filarów rozwoju
województwa śląskiego.
Apelował także do zebranych o lepszą wymianę informacji i zdecydowa-

nie więcej inicjatywy. Za przykład podał
projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, na których lokacja środków wynosi aż 75 mln zł. Tymczasem
na razie samorządy wnioskowały o raptem 840 tys. zł. Marszałek Chełstowski
bardzo wyraźnie podkreślił, że szeroko
pojęta ochrona środowiska jest i będzie
jednym z głównych filarów rozwoju województwa śląskiego.

Z kolei Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, zwrócił uwagę, by konstruowana lista przyszłych działań

- Wychowałam się w Łaziskach Średnich w sąsiedztwie kopalni, huty i elektrowni. Wiem, jak sytuacja wyglądała
20, 30 lat temu, a jak dziś. Ale wciąż wiele mamy do zrobienia. Dlatego apeluję do
samorządów, firm i WFOŚiGW o jeszcze
lepsze i efektywniejsze wykorzystanie funduszy - powiedziała parlamentarzystka.
Łukasz Frydel, ekspert Funduszu przedstawił zasady działania WFOŚiGW oraz
jego priorytetowe zadania. Wyjaśnił, że
główne formy finansowania zadań to: pożyczka, w tym pomostowa, dotacja, umorzenie części wykorzystanej pożyczki, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, kredyt i dotacja ze środków Funduszu w bankowych liniach kredytowych.

Warto wiedzieć,
że wysokość
dofinansowania
(pożyczka + dotacja)
może wynieść
nawet 90% kosztów
kwalifikowanych.
W przypadku usuwania azbestu, jeżeli
obiekty spełniają określone kryteria, Fundusz może w całości sfinansować inwestycję. Uczestnicy konferencji mieli później okazję do dyskusji nad szczegółowy-

Poseł Izabela Kloc mówiła o zmianach jakie zaszły w powiecie
mikołowskim w ostatnich latach

Konsultacje przy stolikach tematycznych cieszyły się dużym zainteresowaniem.

WFOŚiGW w jak największym stopniu była konsultowana nie tylko z samorządowcami i przedsiębiorcami, ale
też z samymi mieszkańcami. Wojewoda przy okazji zwrócił uwagę, że nigdy
wcześniej w historii Polski, jak i naszego województwa nie było tak rekordowych pieniędzy na poprawę jakości powietrza, jak i w ogóle ochronę środowiska. Zdaniem Jarosława Wieczorka tylko od naszej determinacji zależy w jakim stopniu będą one wykorzystane.

mi już problemami, przy którymś ze zorganizowanych stolików tematycznych,
takich jak np. „Doradcy energetyczni”,
„Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, zapobieganie poważnym
awariom” albo „Ochrona i zrównoważona
gospodarka zasobami wodnymi”.
Spotkania te na stałe wpisały się
w kalendarz działania WFOŚiGW w Katowicach i stanowią istotny element
przepływu ważnych informacji pomiędzy Funduszem a beneficjentami.

