
STANOWISKO 
XIII PODKARPACKIEJ KONFERENCJI  
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH 

 
w sprawie projektu likwidacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. 

 
 
 Uczestnicy XIII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych – 
wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie, reprezentujący 181 samorządów 
terytorialnych województwa podkarpackiego – zorganizowanej w dniach 28 – 29 
maja 2007 r. w Solinie, przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów 
Terytorialnych, 
 
wyraŜają stanowczą dezaprobatę wobec planowanej likwidacji wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaproponowanej 
w projekcie reformy finansów publicznych.  
 
 Istniejący od 1993 r. system finansowania róŜnych przedsięwzięć w zakresie 
ochrony środowiska sprawdził się w praktyce. Jest on uporządkowany, nie obciąŜa 
budŜetu państwa, pozwala na pomnaŜanie środków finansowych oraz racjonalne 
i celowe ich wydatkowanie w regionach, w których jest zasilany. Fundusze  
te są często jedynym pewnym źródłem współfinansowania inwestycji realizowanych 
przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.  
 Było to szczególnie widoczne podczas realizacji w naszym województwie 
programów PHARE, SAPARD, ZPORR, ISPA i obecnie Funduszu Spójności. 
Konstrukcja prawna wojewódzkich funduszy oraz udział przedstawicieli róŜnych 
środowisk społecznych i zawodowych w radach nadzorczych tych funduszy 
pozwalają na elastyczne dostosowanie szczegółowych zasad gospodarowania  
ich zasobami do specyfiki i potrzeb kaŜdego z regionów. 
 Zamiar likwidacji funduszy jest sprzeczny z planami Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego i Ministerstwa Środowiska, dotyczącymi powierzenia im roli instytucji 
wdraŜającej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. 
 W ocenie przedstawicieli samorządów podkarpackich ten fragment 
planowanej reformy finansów publicznych moŜe znacznie osłabić zdolność Polski  
do absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej, a tym samym ograniczyć 
osiągnięcie regionalnych celów /głównie infrastrukturalnych/, wynikających z Traktatu 
Akcesyjnego o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 
 Pragniemy podkreślić, Ŝe nasza wieloletnia współpraca z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, daje nam 
podstawę do pozytywnej oceny działalności tej instytucji instytucji. 
 Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej od lat, dzięki 
swojej samodzielności i autonomii finansowej, są jedynym stabilnym  
i pewnym źródłem finansowania inwestycji infrastrukturalnych w ochronie 
środowiska. W chwili obecnej większość jednostek samorządu terytorialnego 
Podkarpacia jest beneficjentem dotacji i wieloletnich poŜyczek z WFOŚiGW. 
Samorządy przygotowują się do realizacji projektów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. 
Musimy więc posiadać stabilne, regionalne źródła finansowania, gwarantujące udział 
własny gmin i powiatów w kaŜdym projekcie. 



 Powołując się na powyŜsze argumenty, apelujemy zatem o odstąpienie  
od zapowiadanej likwidacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej i utrzymanie istniejącego systemu finansowania ochrony środowiska 
w Polsce, w dotychczasowym kształcie – przynajmniej do końca funkcjonowania 
bieŜącej perspektywy finansowej 2007 – 2013.  
 
 
Solina, 29 maja 2007 r. 
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Otrzymują: 
 
1. Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 
2. Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 
3. Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. 
4. Prezes Rady Ministrów RP. 
5. Minister Finansów. 
6. Minister Środowiska. 
7. Parlamentarzyści z województwa podkarpackiego /wszyscy/. 
8. Wojewoda Podkarpacki. 
 


