
STANOWISKO
VII PODKARPACKIEJ KONFERENCJI
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH 

w sprawie dostępności środków ze ZPORR
dla podkarpackich samorządów terytorialnych

Uczestnicy VII Podkarpackiej  Konferencji  Samorządów Terytorialnych -  wójtowie,
burmistrzowie,  prezydenci  i  starostowie  ze  181  samorządów  terytorialnych województwa
podkarpackiego - zorganizowanej w dniach 2  i 3 grudnia 2004 r. w Bystrem k. Baligrodu
przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych

wnoszą o:

przekazanie  przez  Ministerstwo  Gospodarki  i  Pracy  informacji  do  środków  masowego
przekazu /z załączoną statystyką w podziale na województwa/ o tym, że  jakość projektów
sporządzanych przez samorządy terytorialne kwalifikuje je  do dofinansowania ze ZPORR,
natomiast  ilość  przekazanych  przez  Unię  Europejską  środków  nie  pozwala  na  ich
obsłużenie.

Uzasadnienie

 W  mediach  ciągle  upowszechniana  jest  opinia,  że  samorządy  terytorialne  nie  
są  przygotowane  na  absorpcję  środków  unijnych,  natomiast  pierwsze  nabory  projektów  
na zadania związane z infrastrukturą techniczną /gospodarka komunalna, ochrona środowiska,
drogi/  w  województwie  podkarpackim  wskazują,  że  samorządy  złożyły  dobre projekty  
na  wartość  przekraczającą  900% kwoty oferowanej  przez  program ZPORR.  Oznacza  to,  
że środki  Unii  Europejskiej  zabezpieczą tylko niewielką ilość projektów przygotowanych  
do realizacji, a samorządy staną przed dylematem: wydłużyć czas realizacji tych projektów
lub odłożyć na czas bliżej nieokreślony rozpoczęcie ich realizacji.
W  świetle  ww.  informacji  medialnych  społeczność  miast  i  gmin  utwierdzana  jest  
w  przekonaniu  o  nieudolności  władz  samorządowych  w  sięganiu  po  środki  z  Unii
Europejskiej – co nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Bystre k. Baligrodu, 3 grudnia 2004 r.

Przewodniczący VII PKST

Leszek Deptuła
Marszałek

Województwa Podkarpackiego

Otrzymują:

1. Minister Gospodarki i Pracy.
2. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.
3. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 
4. Wojewoda Podkarpacki.
5. Media regionalne.



STANOWISKO
VII PODKARPACKIEJ KONFERENCJI
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH 

Uczestnicy VII Podkarpackiej  Konferencji  Samorządów Terytorialnych -  wójtowie,
burmistrzowie,  prezydenci  i  starostowie  ze  181  samorządów  terytorialnych województwa
podkarpackiego - zorganizowanej w dniach 2  i 3 grudnia 2004 r. w Bystrem k. Baligrodu
przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych

wnoszą o:

przekazanie  przez  Agencję  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  do  końca  
2004 r.  środków na  projekty zrealizowane  przez  samorządy terytorialne  w ramach
programu SAPARD.
Zapewni to bezpieczną realizację budżetów gmin i powiatów za 2004 r.

Bystre k. Baligrodu, 3 grudnia 2004 r.

Przewodniczący VII PKST

Leszek Deptuła
Marszałek

Województwa Podkarpackiego

Otrzymują:

1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.
3. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 
4. Wojewoda Podkarpacki.
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Uczestnicy  VII  Podkarpackiej  Konferencji  Samorządów  Terytorialnych  -
wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie ze 181 samorządów terytorialnych
województwa podkarpackiego  -  zorganizowanej  w dniach  2   i  3  grudnia  2004 r.  
w  Bystrem  k.  Baligrodu  przez  Podkarpackie  Stowarzyszenie  Samorządów
Terytorialnych

wnoszą o:

podwyższenie kwoty oraz korektę zasad naliczania subwencji oświatowej na 2005 r.

Projektowana na 2005 r. subwencja oświatowa nie pozwoli na sfinansowanie
przez gminy, miasta, powiaty i województwo rzeczywistych kosztów funkcjonowania
oświaty na poziomie minimum. Samorządy staną przed nieuniknioną koniecznością
dofinansowania tych zadań ze środków własnych, co jeszcze bardziej uszczupli ich
możliwości w zakresie zadań inwestycyjnych oraz w wielu przypadkach uniemożliwi
sięganie po środki z programów Unii Europejskiej.

Bystre k. Baligrodu, 3 grudnia 2004 r.

Przewodniczący VII PKST

Leszek Deptuła
Marszałek

Województwa Podkarpackiego

Otrzymują:

1. Minister Finansów.
2. Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
3. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
4. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.
5. Wojewoda Podkarpacki.


