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Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Ostatnimi czasy mamy do czynienia z bardzo niepokoj¹cym i nasilaj¹cym siê zjawiskiem dyspropor-
cji w rozwoju poszczególnych gmin. Mo¿na mówiæ wrêcz o wykluczeniu niektórych obszarów wiejskich
z mo¿liwoœci korzystania ze œrodków unijnych.

Ostatnie fundusze regionalnych programów operacyjnych na dzia³ania samorz¹dowe rozdyspono-
wano w przewa¿aj¹cej mierze pomiêdzy gminy du¿e i bogate. Z kolei mniejsze gminy maj¹ doœæ znikome
szanse na korzystanie ze wsparcia finansowego udzielanego w ramach funduszy unijnych. Czynniki de-
cyduj¹ce o przyznaniu takich œrodków opieraj¹ siê na przes³ankach prorozwojowych dotycz¹cych skali
ca³ego kraju, pomijaj¹ aspekty i uwarunkowania lokalne ma³ych gmin wiejskich. Mieszkañcy tych
obszarów nadal s¹ wiêc pozbawieni odpowiedniej infrastruktury i godnych warunków ¿ycia.

Dochodzi do kuriozalnych sytuacji. Wed³ug programu PROW gminy wiejskie obowi¹zane s¹ do³o¿yæ
40–45% œrodków w³asnych, podczas gdy samorz¹dy korzystaj¹ce z RPO dop³acaj¹ tylko 15%. Budowa
kanalizacji w ramach PROW wi¹¿e siê dodatkowo z wiêkszym udzia³em w³asnym, a Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych wspiera przede wszystkim arterie ³¹cz¹ce siê z drogami krajowymi i wojew-
ódzkimi. Co wiêcej, problematyczna jest tak¿e sytuacja samego Mazowsza, które po raz kolejny nie wy-
kona³o prognozowanego planu, a dysponuje najwiêkszymi œrodkami, co grozi przeniesieniem ich czêœci
do innego programu.

Zaistnia³y problem jest bardzo istotny z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich i wymaga sko-
rygowania. W œwiadomoœci spo³ecznej tworzy siê bowiem przeœwiadczenie o puli pieniêdzy unijnych,
które s¹ na wyci¹gniêcie rêki dla ka¿dej gminy, tymczasem sytuacja jest bardziej z³o¿ona. Iloœæ œrodków
jest ograniczona, dostêp do nich nieproporcjonalny i nie wszystkie projekty mog¹ otrzymaæ dofinanso-
wanie. Biedne i ma³e gminy maj¹ ograniczone mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków unijnych, co prowadzi
do narastaj¹cych dysproporcji.

Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o przeanalizowanie problemu i podjêcie dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do jego rozwi¹zania.

Stanis³aw Karczewski




