
INFORMACJA O STANIE PROJEKTU  

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Krapkowice 
Informacja przedstawia wypowiedź Prezesa Spółki Wodociągi i Kanalizacja. 
w Krapkowicach jako beneficjenta projektu Poprawa stanu gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Krapkowice. 

„ WiK Spółka z o.o. złoŜyła w dniu 30.11.2009 r. wniosek o dofinansowanie 
w konkursie 6/POiS/1.1/11/2009 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną I 
stopnia otrzymując 39 punktów i został umieszczony na liście rankingowej 
konkursu.  

Po dokonaniu oceny wszystkich zgłoszonych wniosków i ogłoszeniu list rankingowej 
w dniu 16 lutego 2010 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie 
z sekretarzem stanu Stanisławem Gawłowskim oraz przedstawicielami Ministerstwa 
Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. W trakcie spotkania udzielono informacji na temat postępów 
w rozstrzygnięciu ostatniego konkursu.  

W konkursie 6/POiS/1.1/11/2009 złoŜono na terenie kraju 83 wnioski na łączną 
kwotę dofinansowania 3,6 mld zł. 

W trakcie oceny odrzucono 24 wnioski z których 18 odrzucono z przyczyn 
formalnych, 1 wycofano, a 5 odrzucono po ocenie merytorycznej I stopnia. 
Pozostało 59 projektów o wartości ponad 2,5 mld zł (2 585 mln zł).  

Na realizację projektów w 6 konkursie  przewidziano ~ 530 mln. (130 mln. euro ). 
Brakuje więc 2 mld. zł. 

Powstała lista rankingowa wg punktacji wniosków. Na liście tylko 9 wniosków ma 
status podstawowy, pozostałe umieszczone są na liście jako rezerwowe. Nasz 
projekt umieszczony jest na 37 miejscu wraz z 6 innymi jako rezerwowy. 

Wszystkie złoŜone wnioski poddane zostaną ocenie merytorycznej II stopnia która 
według przedstawicieli ministerstwa przeprowadzona będzie w sposób rygorystyczny 
- wnioski wymagające powaŜniejszych poprawek będą odrzucane. W trakcie tej 
oceny naliczana będzie ponownie punktacja co moŜe zmienić kolejność wniosków na 
liście rankingowej. Ocena merytoryczna II stopnia powinna zakończyć się do końca 
roku 2010. 

Ministerstwo liczy na pozyskanie środków z oszczędności na innych projektach 
a takŜe przesunięcia  z innych priorytetów oraz programów. Minister Środowiska 
złoŜył wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o  zwiększenie funduszy na 
działanie 1.1 poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyŜej 15 
tys. RLM. 



Według oświadczenia przedstawicieli Instytucji Zarządzającej są perspektywy 
uzyskania dodatkowych środków na realizację projektów złoŜonych w ramach 
ostatniego konkursu. MoŜliwość dofinansowania będą mieli jednak beneficjenci 
z zaawansowanym postępem projektu poniewaŜ środki będą się pojawiać 
w perspektywie czasowej uniemoŜliwiającej realizację zadań rozpoczynanych od 
zera Beneficjenci czekający bezczynnie na decyzję o dofinansowaniu będą pomijani 
przy rozpatrywaniu kolejnych wniosków. 

Na spotkaniu ostrzegano, Ŝe brak działań związanych z rozwiązaniem problemów 
gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z zapisami związanymi z zawartym Traktatem  
Akcesyjnym grozi naliczaniem drakońskich kar. 

NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe wszystkie deklaracje są jedynie ustnymi opiniami 
przedstawicieli Instytucji Zarządzającej programem uzyskane w trakcie spotkania w 
Ministerstwie i nie mają przełoŜenia na Ŝadne oficjalne stanowisko w tej sprawie.  

W zaistniałej sytuacji moŜliwe są następujące rozwiązania: 

Zrezygnować z realizacji projektu - wtedy naleŜałoby rozpatrzeć ewentualność 
zmiany aglomeracji w celu poprawienia jej wskaźnika wyposaŜenia.  

Czekać na ocenę II stopnia i prowadzić prace dokumentacyjne, a następnie podjąć 
dalsze działania w zaleŜności od wyników oceny, ryzykując moŜliwość braku 
fizycznych moŜliwości zrealizowania projektu zgodnie z harmonogramem. 

Realizować projekt zgodnie z harmonogram złoŜonym razem z wnioskiem 
aplikacyjnym za środki pochodzące z wkładu własnego który musi wynosić 41 % 
wartości projektu (ze środków w pieniądzu z podniesienia kapitału zakładowego 
Spółki  wniesionego przez poszczególne Gminy oraz kredytów),  licząc na 
otrzymanie dotacji. Projekt realizować w poszczególnych Gminach 
proporcjonalnie do wniesionego kapitału. W przypadku otrzymania dotacji 
złoŜyć wnioski o płatność i kontynuować prace za uzyskane środki, 
a w przypadku odrzucenia wniosku lub braku środków z Funduszy Spójności - 
budować dalej z amortyzacji i innych funduszy zdobywanych w miarę 
moŜliwości. 

PowyŜsza informacja została przedstawiona wszystkim zainteresowanym Gminom 
i po jej analizie przez wszystkie Rady Gmin zostanie podjęta decyzja co do 
dalszych kroków związanych z realizacją całego projektu.” 
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