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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê informacjami na temat zlikwidowania 80 milionów z³ rezerwy celowej

na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich zwróci³o siê do nas wielu wójtów i burmistrzów
gmin wiejskich Œrodkowego Pomorza.

Decyzja dotycz¹ca zlikwidowania 80 milionów z³ rezerwy celowej na PPWOW dla piêciuset gmin
uczestnicz¹cych w programie by³aby katastrofalna i poci¹gnê³aby za sob¹ nieodwracalne skutki
spo³eczne, a tak¿e finansowe.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich jest w naszych gminach realizowany drugi rok.
Okaza³ siê wielkim sukcesem. Pozwoli³ wspólnotom na zaplanowanie dzia³añ odpowiadaj¹cych na takie
potrzeby spo³eczne, które nie mog³y byæ do tej pory zaspokojone. Dziêki programowi uda³o siê przeko-
naæ wiele osób, i¿ programy spo³eczne, szczególnie te realizowane przez lokalne œrodowiska, maj¹ sens
i przynosz¹ ogromn¹ wartoœæ dodan¹ dla rozwoju gmin.

Zgodnie z otrzymanymi przez gminy decyzjami o alokacji, wydatkowanie œrodków zosta³o zaplano-
wane, konkursy – og³oszone i rozstrzygniête, umowy na realizacjê us³ug spo³ecznych – zawarte i obecnie
s¹ realizowane.

Pos³uguj¹c siê przyk³adem gminy R¹bino, chcê poinformowaæ Pana Ministra, ¿e aktualnie w gminie
realizowanych jest piêæ kontraktów (porozumieñ i umów) na ³¹czn¹ kwotê 116 480,22 z³ oraz zaplano-
wano uruchomienie kolejnych procedur konkursowych o wartoœci 9.000,00 z³. £¹cznie wydatkowano,
zaanga¿owano w kontraktach i planowych projektach kwotê 183 570,22 z³.

Poniewa¿ wspomniana gmina nie ma ¿adnych œrodków na kontynuowanie tych zobowi¹zañ
z w³asnego bud¿etu, wstrzymanie finansowania programu oznacza zerwanie umów z us³ugodawcami,
bêd¹cymi czêsto ma³ymi, nieposiadaj¹cymi w³asnych œrodków organizacjami pozarz¹dowymi, które
w wielu przypadkach powsta³y jako jeden z wielu namacalnych efektów projektu. Wywo³a to falê uza-
sadnionych roszczeñ finansowych.

Piêæset wiejskich i miejsko-wiejskich gmin uczestnicz¹cych w Poakcesyjnym Programie Wsparcia
Obszarów Wiejskich (realizowanym z po¿yczki Banku Œwiatowego) to najbiedniejsze polskie gminy, bo-
rykaj¹ce siê z najwiêkszym nagromadzeniem problemów spo³ecznych, z niekorzystnymi warunkami go-
spodarczymi, z peryferyjnym po³o¿eniem. 87% z nich nigdy nie korzysta³o z ¿adnych zewnêtrznych
œrodków.

Dziêki Poakcesyjnemu Programowi Obszarów Wiejskich w piêciuset gminach powsta³y m.in. pierw-
sze przedszkola, œwietlice œrodowiskowe, kluby seniora, organizacje pozarz¹dowe i grupy nieformalne
(w sumie ponad tysi¹c), uruchomiono wiele dzia³añ wyrównuj¹cych szanse spo³eczne i edukacyjne
dzieci i m³odzie¿y, wiele projektów zapobiegaj¹cych marginalizacji spo³ecznej, przywracaj¹cych poczu-
cie godnoœci i sensu ¿ycia tym grupom spo³ecznym, które do tej pory by³y zapomniane i wydawa³o siê,
¿e na sta³e bêd¹ wykluczone spo³ecznie. Sposób dzia³ania programu sta³ siê wielk¹ lekcj¹ demokracji,
planowania i myœlenia strategicznego, pobudzi³ spo³eczeñstwo obywatelskie. Ludzie poczuli siê bardziej
zintegrowani, szczêœliwsi, bardziej chêtni do podejmowania wspólnego wysi³ku, a tak¿e, co chyba naj-
wa¿niejsze, przekonali siê, ¿e mog¹ sami sobie pomóc, przy niewielkim udziale zewnêtrznym. Teraz to
wszystko mo¿e zostaæ zaprzepaszczone!

Wstrzymanie finansowania PPWOW to zniszczenie zaufania i œwie¿o odbudowanej wiary naszych
mieszkañców w ideê wspólnych dzia³añ na rzecz gminnej spo³ecznoœci. Ludzie, którzy uwierzyli w sens
wspó³pracy, aktywnoœci, wspólnego rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, dzia³alnoœci w organiza-
cjach pozarz¹dowych, poczuliby siê oszukani i straciliby wiarê w sens spo³ecznego zaanga¿owania.

Zwracamy siê zatem do Pana Ministra z proœb¹ o ponowne przeanalizowanie tych faktów i podtrzy-
manie finansowania programu jako oczywistej pomocy pañstwa dla spo³ecznie i gospodarczo s³abych
gmin wiejskich.
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