
 
STANOWISKO  

KONFERENCJI REGIONALNEJ  
PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA  

SAMORZĄDOW TERYTORIALNYCH 
 

w sprawie skre ślenia projektów z województwa podkarpackiego z list y  
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. 

 
 Zgromadzeni w Rymanowie w dniu 13 lutego 2008 r., na Konferencji Regionalnej 
zorganizowanej przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, wójtowie, 
burmistrzowie, prezydenci, starostowie oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego 
stanowczo protestują przeciwko skreśleniu projektów z województwa podkarpackiego  
z Programu Operacyjnego: „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013. 
 W dniu 1 lutego br. Minister Rozwoju Regionalnego ogłosiła nowa listę projektów, 
które mogą liczyć na wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego: „Infrastruktura  
i Środowisko” na lata 2007-2013, bez konieczności poddawania ich procedurze konkursowej. 
Wśród ogłoszonych projektów zabrakło zgłoszonych przez samorządy  
i instytucje z województwa podkarpackiego. Usunięte zostały wszystkie projekty dotyczące 
środowiska naturalnego, w tym waŜne, od lat czekające na realizacje inwestycje, a to: 
budowa zbiornika Kąty–Myscowa, budowa obwałowań rzek, które w przeszłości wielokrotnie 
zalewały Podkarpacie, rekultywacja terenów posiarkowych oraz terenów po górnictwie 
naftowym, itp. 
 Argumentacją za takim działaniem było to, Ŝe podkarpackie projekty zostały źle 
przygotowane. Nie jest to zgodne z prawdą, gdyŜ instytucje odpowiedzialne  
za ich opracowanie dysponują juŜ kompletami dokumentów, w tym pozwoleniami  
na budowę. KaŜdy zgłaszany projekt został wcześniej skrupulatnie przygotowany,  
co skutkowało takŜe poniesieniem znacznych kosztów, które nie podlegają zwrotowi  
w przypadku odrzucenia projektu. Taka decyzja doprowadzi do trudności finansowych 
samorządy i instytucje, których projekty zostały skreślone. Stanowi to takŜe zagroŜenie 
niewykorzystania środków z tego programu na lata 2007 – 2013. Ponadto kaŜdy z tych 
projektów otrzymał juŜ wcześniej pozytywną opinię Komitetu Stałego Rady Ministrów i Rady 
Ministrów. Przeprowadzone zostały takŜe szerokie konsultacje społeczne, a ostateczna lista 
projektów przedstawiona została Komisji Europejskiej i opublikowana w Monitorze Polskim. 
Bulwersujące jest takŜe to, Ŝe do weryfikacji dotychczasowych list projektów zastosowano 
zupełnie nowe kryteria, nie uŜywane wcześniej przez Ministra Rozwoju Regionalnego, ani 
nie podane do publicznej wiadomości. Te nowe kryteria, to m.in. kryterium gotowości 
projektu do realizacji oraz kryterium wielkości projektu. Ponadto nie poddano ich Ŝadnym 
konsultacjom społecznym. Te działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego są sprzeczne  
z lansowaną przez Unię Europejską polityką zrównowaŜonego rozwoju, która zakłada pomoc 
biedniejszym regionom tak, aby zniwelować róŜnice cywilizacyjne pomiędzy regionami. 
ZałoŜeniom polityki państwa solidarnego przeciwstawiona została koncepcja Polski 
podzielonej gospodarczo i społecznie. 
 Przedstawiciele 181 podkarpackich samorządów domagają się rewizji stanowiska 
Ministra Rozwoju Regionalnego w tej sprawie oraz przywrócenia projektów z województwa 
podkarpackiego na listę projektów kluczowych. 
 
 
Rymanów, 13 lutego 2008 r.                       Przewodniczący Zarządu PSST 
 
              Zygmunt Cholewiński 
        Marszałek Województwa Podkarpackiego 
 
 
Otrzymują: 

1. Parlamentarzyści z Województwa Podkarpackiego – wszyscy. 
2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 
3. Minister Rozwoju Regionalnego. 
4. Wojewoda Podkarpacki. 

 


