
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

na 59. posiedzeniu Senatu
w dniu 8 lipca 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z oœwiadczeniem senatorskim w sytuacji bardzo trudnej dla woje-

wództw dotkniêtych powodzi¹.
PowódŸ i podtopienia, które mia³y miejsce na terenie naszego kraju w maju i czerwcu 2010 r., spowo-

dowa³y straty zarówno w infrastrukturze komunalnej, jak i w maj¹tku przedsiêbiorstw. Na skutek dzia-
³ania ¿ywio³u w bardzo znacz¹cym stopniu zosta³a utrudniona tak¿e realizacja wielu inwestycji
dofinansowanych ze œrodków regionalnych programów operacyjnych.

Jak podaje marsza³ek województwa podkarpackiego w przekazanym mi piœmie, w dniu 28 maja bie-
¿¹cego roku skierowa³ on do wszystkich beneficjentów RPO Województwa Podkarpackiego pismo z pro-
œb¹ o podanie informacji dotycz¹cych utrudnieñ w realizacji projektów prowadzonych w ramach RPO
WP oraz o oszacowanie wartoœci strat spowodowanych powodzi¹ i podtopieniami. Jak podaje marsza-
³ek, spoœród stu trzydziestu czterech beneficjentów, którzy udzielili odpowiedzi, utrudnienia w realizacji
projektów spowodowane powodzi¹ zg³osi³o czterdziestu dwóch. Jak podaje marsza³ek w swej informa-
cji, opóŸnienia od jednego miesi¹ca do trzech miesiêcy dotycz¹ce kwoty p³atnoœci 17,04 miliona z³ zg³o-
szono w odniesieniu do dwudziestu dziewiêciu projektów, a opóŸnienia powy¿ej trzech miesiêcy
dotycz¹ce kwoty p³atnoœci 26,85 miliona z³ w odniesieniu do czternastu projektów. £¹cznie opóŸnienia
dotycz¹ kwoty 43,9 miliona PLN, w tym 32,85 miliona PLN w odniesieniu do projektów w zakresie infra-
struktury przeciwpowodziowej. Poniewa¿ – tak wynika z pisma marsza³ka – dotychczas odpowiedzi
udzieli³o zaledwie 17% beneficjentów, liczba projektów, których dotycz¹ opóŸnienia, mo¿e jeszcze po-
wa¿nie wzrosn¹æ, tym bardziej ¿e panuj¹ce w regionie warunki atmosferyczne i utrzymuj¹cy siê wysoki
poziom wód gruntowych uniemo¿liwiaj¹ przyspieszenie realizacji inwestycji.

Negatywne konsekwencje powodzi, tak finansowe, jak i w postaci mog¹cych siê pojawiæ opóŸnieñ,
stawiaj¹ województwa dotkniête t¹ klêsk¹ w zdecydowanie gorszej sytuacji ni¿ województwa, w których
si³a wy¿sza, jak¹ by³a powódŸ, nie wyst¹pi³a lub wyst¹pi³a w mniejszej skali.

W zwi¹zku z tym, uwzglêdniaj¹c jedn¹ z podstawowych zasad Unii Europejskiej, jak¹ jest równoœæ
szans, uprzejmie wnoszê o dokonanie zmian w metodologii przygotowanego sposobu podzia³u krajowej
rezerwy wykonania.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl


