
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 19/2021 z dnia 30.12.2021 r. 

Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu 

Wkład Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
na rok 2022 dla działu administracji rządowej: klimat 

do Planu działalności Ministra Klimatu i Środowiska na rok 2022  
dla działów administracji rządowej: klimat, energia oraz środowisko 

 

Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2022 
(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości) 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu* 

Najważniejsze 
zadania służące 
realizacji celu** 

Odniesienie do 
dokumentu o charakterze 

strategicznym*** 
Nazwa 

Planowana wartość 
do osiągnięcia na 

koniec roku, którego 
dotyczy plan 

1 

Bezpieczny, 
zdecentralizowany, 

zeroemisyjny system 
energetyczny 

Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji 
dwutlenku węgla CO2 

 

(Mg(co2)/rok) 
 

12 000 
(dot. efektów działań 
ze środków własnych 

oraz z udziałem 
środków NFOŚiGW) 

Finansowanie 
ochrony środowiska 
poprzez udzielanie 
oprocentowanych 

pożyczek, udzielanie 
pomocy bezzwrotnej 

w formie dotacji i 
umorzeń oraz w 

ramach 
dedykowanych 
programów ze 

środków krajowych i 
zagranicznych (w tym 

NFOŚiGW) 
  

1. Plan działalności  
i plan finansowy 
WFOŚiGW  
w Opolu na 2022 r., 

2. Wspólna Strategia 
Działania NFOŚiGW i 
wfośigw na lata 2021-
2024 

3. Strategia działania 
WFOŚiGW Opole na 
lata 2021-2024, 

4. lista przedsięwzięć 
priorytetowych 
WFOŚiGW w Opolu 
na 2022 r.  

5. Polityka ekologiczna 
państwa 2030 

6. Krajowy plan na rzecz 
energii i klimatu na 
lata 2021-2030 

Moc zainstalowana 
mikroinstalacji 

odnawialnych źródeł 
energii  

 
(MW) 

0,1 
(dot. efektów działań 
ze środków własnych 

oraz z udziałem 
środków NFOŚiGW) 
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2 

Eliminacja niskiej 
emisji z ogrzewania 

i transportu i 
rozwój 

elektromobilności 

Ograniczenie emisji pyłów o średnicy 
równej bądź mniejszej niż 10 

mikrometrów (PM10)  
 

(Mg(PM10)/rok) 
 

10 
(dot. efektów działań 
ze środków własnych 

oraz z udziałem 
środków NFOŚiGW) 

j.w. j.w. 

3 
 

Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami 
środowiska oraz 

adaptacja do zmian 
klimatu 

Liczba osób objętych ochroną przed 
zagrożeniami 

 
(osoby) 

100000 
(dot. efektów działań 
ze środków własnych 

oraz z udziałem 
środków NFOŚiGW) 

j.w. j.w. 

Liczba udzielonych dofinansowań  
w 2022 r. na ochronę zasobów wody 

poprzez zwiększenie retencji na terenie 
posesji przy budynkach jednorodzinnych 

oraz wykorzystywanie zgromadzonej 
wody opadowej i roztopowej  

 
(szt.) 

420  
(dot. efektów działań 
ze środków własnych 

oraz z udziałem 
środków NFOŚiGW) 

Realizacja Programu 
Priorytetowego Moja 

Woda 
j.w. 

Liczba udzielonych dofinansowań  
w 2022 r. na zadania z dziedziny ochrona 

przyrody, w tym utrzymanie, 
odtworzenie lub wzbogacenie 

różnorodności biologicznej  
 

(szt.)  

6 

Finansowanie 
ochrony środowiska 
poprzez udzielanie 
oprocentowanych 

pożyczek, udzielanie 
pomocy bezzwrotnej 

w formie dotacji i 
umorzeń oraz w 

ramach 
dedykowanych 
programów ze 

środków krajowych i 
zagranicznych (w tym 

NFOŚiGW) 

j.w. 
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4 
Racjonalna 
gospodarka 
odpadami 

Liczba udzielonych dofinansowań  
w 2022 r. na zadania z dziedziny ochrona 

ziemi  
 

(szt.) 
 
 

 8 j.w. j.w. 

*    Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku, gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie. 
**   W przypadku, gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji 
tego celu. Podane zadania powinny być ujęte w sposób konkretny lub szczegółowo opisane. 
*** Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę. 
 

 

 

                


