Załącznik nr 1
Do Sprawozdania Zarządu z działalności WFOŚiGW w Łodzi za 2012 r.
Wykaz najważniejszych uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2012 r.





















Nr 10/II/2012 z 21.02.2012 r. o wprowadzeniu Programu priorytetowego dotyczącego
przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty
kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest;
Nr 46/IV/2012 z 25.04.2012 r. o zatwierdzeniu Rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności
WFOŚiGW w Łodzi za 2011 rok;
Nr 47/IV/2012 z 25.04.2012 r. o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Łodzi
za rok 2011;
Nr 48/IV/2012 dnia 25.04.2012 r. o podziale zysku za rok 2011;
Nr 50/IV/2012 z dnia 25.04.2012 r. o wprowadzeniu Programu dla przedsięwzięć w zakresie
ochrony powietrza dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe
spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie poprawy
efektywności cieplnej budynków mieszkalnych;
Nr 91/VI/2012 z 27.06.2012 r. o zatwierdzeniu „Listy przedsięwzięć priorytetowych
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2013 rok”;
Nr 116/VII/2012 z 20.07.2012 r. o zatwierdzeniu zmian do „Zasad udzielania i umarzania
pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi” na rok 2012;
Nr 117/VII/2012 z 20.07.2012 r. o zatwierdzeniu zmian do Planu Finansowego na rok 2012;
Nr 179/IX/2012 z 26.09.2012 r. o uchwaleniu "Strategii działania WFOŚiGW w Łodzi na lata
2013-2016 z perspektywą do 2020 roku";
Nr 181/X/2012 z 17.10.2012 r. o zatwierdzeniu zmian do Planu Finansowego na rok 2012;
Nr 201/XI/2012 z 28.11.2012 r. o zatwierdzeniu zmian do „Zasad udzielania i umarzania
pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi”;
Nr 202/XI/2012 z 28.11.2012 r. o zatwierdzeniu zmian do Regulaminu udzielania przez
WFOŚiGW w Łodzi dotacji w formie dopłat do oprocentowania oraz dokonywania częściowych
spłat kapitału kredytów bankowych;
Nr 203/XI/2012 z 28.11.2012 r. o zatwierdzeniu zmian do "Kryteriów wyboru przedsięwzięć
finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi";
Nr 204/XI/2012 z 28.11.2012 r. o zatwierdzeniu zmian do Planu Finansowego na rok 2012;
Nr 205/XI/2012 z 28.11.2012 r. o uchwaleniu Planu Działalności WFOŚiGW w Łodzi na rok
2013,
Nr 206/XI/2012 z 28.11.2012 r. o wprowadzeniu Programu priorytetowego "Przyrodnicze perły
województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków";
Nr 226/XII/2012 z 17.12.2012 r. o zatwierdzeniu wyboru podmiotu do badania sprawozdania
finansowego za 2011 r. ;
Nr 227/XII/2012 z 17.12.2012 r. o wprowadzeniu Programu Priorytetowego dotyczącego
przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty
kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia
niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
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