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Racibórz » Finansowanie odbywa się z trzech źródeł – budżetu miasta, dotacji z
NFOŚiGW w Warszawie i pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, tzw. KAWKA i PONE.
Sprawdź, czy możesz otrzymać pieniądze.

Miasto Racibórz udziela dotacji
do montażu instalacji solarnych
Program finansowany ze
środków budżetu Miasta:

1. Montaż instalacji solarnej
na potrzeby ciepłej wody
użytkowej dla budynków
mieszkalnych jednorodzinnych i pojedynczych lokali
mieszkalnych w kwocie: 3000
złotych.
2. Montaż instalacji solarnej na
potrzeby ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
oraz pozostałych obiektów
w kwocie:
• 5000 złotych dla instalacji
z kolektorami słonecznymi
o powierzchni czynnej do
10 mkw.,
• 10 000 złotych dla instalacji
z kolektorami słonecznymi

o powierzchni czynnej powyżej 10 mkw.
Program finansowany ze
środków pożyczki z WFOŚiGW
w Katowicach, tzw. PONE:
- 6000 złotych pod warunkiem
posiadania ekologicznego źródła ciepła – dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Jest jeszcze możliwość realizacji dwóch wniosku w bieżącym roku.

Program finansowany
ze środków dotacji
z NFOŚiGW w Warszawie
i pożyczki z WFOŚiGW
w Katowicach, tzw.
KAWKA:

• 9600 złotych pod warunkiem

posiadania ekologicznego
węglowego źródła ciepła –
dla budynków mieszkalnych
jednorodzinnych.
Obecnie mamy kompletną
listę wnioskodawców, można
składać wnioski na realizację
w przyszłym roku.
Szczegółowych informacji
udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta Racibórz.
Przyjdź lub zadzwoń pod numer 32 75 50 772. Wspólnie zadbajmy o środowisko w naszym
mieście! Druki wniosków i regulamin znajdziesz również na
stronie internetowej www.bipraciborz.pl

Istebna » Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach Andrzej Pilot, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz i przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda odwiedzili uczestników
kolonii w miejscowości Istebna, zorganizowanej przez Fundację na Rzecz Zdrowia
Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy. Wypoczynek dzieci został dofinansowany przez Fundusz. Na koloniach przebywa ok. 140
uczniów z woj. śląskiego.

Wizyta na kolonii w Istebnej
W trakcie trwania 2-tygodniowego turnusu, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa śląskiego, realizowany
jest program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej,
a także program regionalnej
edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Z kolonii organizowanych przez Fundację skorzysta ok. 2500 uczestników. Tegoroczna akcja jest rekordowa
pod względem liczby dzieci z najuboższych rodzin, które wyjadą na wakacje za darmo. Biuro
Fundacji przygotowało blisko
190 bezpłatnych miejsc kolonijnych. – Związek zawodowy
„Solidarność” to nie tylko akcje
protestacyjne, nie tylko strajki
i negocjacje, ale także angażowanie się w tego rodzaju przedsięwzięcia, w pomoc i wsparcie
rodzinom najuboższym – mówił
szef Solidarności Piotr Duda
i dziękował WFOŚiGW w Katowicach za wieloletnią owocną
współpracę.
Prezes Funduszu Andrzej
Pilot podkreślał duży profesjonalizm Fundacji im. Grzegorza
Kolosy. Dodał, że Fundusz dofinansowuje kolonie i obozy organizowane w Polsce (najczęściej

w górach i nad morzem) tak, by
pieniądze trafiały do lokalnych
przedsiębiorców i służyły do
rozwoju. WFOŚiGW w Katowicach od wielu lat wspiera Fundację na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza
Kolosy. Od 1994 roku Fundusz
dofinansował Fundację kwotą
prawie 7 mln 500 tys. zł. Środki
były przeznaczone na zadania

z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci wraz z edukacją ekologiczną realizowaną w okresie
wakacji i ferii zimowych. W roku 2015 Fundusz wsparł wyjazdy wakacyjne kwotą 540 tys. zł.
Z wyjazdów wakacyjnych skorzysta około 2500 dzieci ze szkół
podstawowych i gimnazjów.
W 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Świerklaniec » Z udziałem Andrzeja Pilota – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odbyła się uroczystość
przekazania gminie Świerklaniec potwierdzenia dofinansowania projektu w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedsięwzięcie pod nazwą
,,Przebudowa oczyszczalni ścieków LEMNA typu stawowego w Gminie Świerklaniec na oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną” realizowane będzie na terenie
Aglomeracji Świerklaniec (11.254 RLM), w woj. śląskim, powiecie tarnogórskim, w
gminie Świerklaniec.

Świerklaniec przebuduje

oczyszczalnię ścieków LEMNA
Głównym celem projektu
jest poprawa stanu środowiska i osiągnięcie norm jakościowych w zakresie odprowadzania
ścieków oczyszczonych, zgodnie
z wymogami Dyrektywy 91/271/
EWG, w sprawie oczyszczania
ścieków komunalnych. Wniosek
został złożony w ramach konkursu nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014.
Koszt całkowity to: 11 947 634,50
złotych, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 9 726
975,68 złotych, dotacja UE: 8 267
929,32 złotych.
Termin zakończenia realizacji projektu zaplanowano
na 31.12.2015 r. Efektem rze- • oczyszczenie ścieków w ilooczyszczania ścieków – 536
czowym będzie: modernizaści do Qśred 1.500 [m3/d] do
[RLM],
cja oczyszczalni ścieków typu
parametrów określonych • przepustowość obiektu podLemna na typu mechanicznow pozwoleniu wodno-prawny
danego modernizacji – 11.530
-biologicznego o przepustowona odprowadzanie ścieków,
[RLM].
ści Qśred 1.500 [m3/d]. Efektem • liczba dodatkowych osób koekologicznym:
rzystających z ulepszonego
dofinansował 134 wyjazdy przeznaczając na ten cel prawie 6
mln złotych. Z wyjazdów ogólnoprofilaktycznych realizowanych
w 2014 roku (zielone szkoły, wakacje i ferie zimowe, profilaktyka specjalistyczna) skorzystało
około 28 tysięcy dzieci. W 2015
roku na profilaktykę zdrowotną
dzieci zaplanowano 6 mln 500
tys. zł. Obecnie Fundusz przeznaczył 5 mln 250 tys. zł na organizację 117 form wypoczynku
połączonego z edukacją, tj. zimowisk, kolonii oraz zielonych
szkół, z których skorzysta około
24 tysięcy dzieci.
Minister Kosiniak-Kamysz,
przewodniczący Duda oraz prezes Pilot po spotkaniu z kolonistami odwiedzili także Leśny
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej, który prowadzi
m.in. zajęcia dla dzieci. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dr Kazimierz
Szabla przedstawił zebranym
informacje na temat zamierania świerków w beskidzkich lasach. – Choroba opieńkowa jest
głównym, chociaż nie jedynym
powodem masowego zamierania świerczyn. Prawdziwą plagą są korniki niszczące drewno. Gwoździem do trumny stały
się zmiany klimatu, które bardzo przyspieszyły niekorzystne
procesy – mówi dr Kazimierz
Szabla.

Powiat » W związku z pojawiającymi się interwencjami,
dotyczącymi występujących w województwie śląskim
stanowisk barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi informujemy, że w przypadku jego stwierdzenia
należy zwrócić się z informacją do właściwego urzędu
gminy.

PALĄCY PROBLEM

– barszcz Sosnowskiego
Lokalne populacje barszczu
Sosnowskiego powinny być kontrolowane na poziomie gminy.
Samorządy są do tego zobowiązane ustawą z 1990 r. o samorządzie gminnym, która mówi,
że do zadań własnych gminy
należą m.in. sprawy związane
z ochroną środowiska i przyrody
oraz ochrony zdrowia. Ten sam
akt prawny upoważnia także organy gminy do stanowienia aktów prawa miejscowego. Zgodnie z treścią artykułu 40, rada
gminy może wydawać przepisy
porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub
zdrowia obywateli. Przepisy takie mogą obligować właścicieli
terenów, na którym występuje
barszcz Sosnowskiego, do skutecznego usunięcia rośliny.
Ponadto, artykuł 15 ustawy
o ochronie gruntów rolnych
i leśnych przewiduje, że jeżeli

z winy właściciela terenu wystąpi problem degradacji gruntów
stanowiących użytki rolne, a za
takie można uznać występowanie populacji gatunku inwazyjnego, wówczas wójt (burmistrz,
prezydent) nakazuje właścicielowi wykonanie odpowiednich
zabiegów. W przypadku niewykonania decyzji wójt (burmistrz,
prezydent) zleca wykonanie zastępcze tych zabiegów na koszt
właściciela.
katowice.rdos.gov.pl

