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Rada Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie art.2 ustawy z dnia'11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 22018r., poz. STOze
zm.) zwracam się z prośbą o podjęcie przez Radę Powiatu Nowodworskiego uchwały
intencyjnej o treści zbliŻonej do tekstów pzyjętych przez inne organy, które stanowczó
sprzeciwiają się podziałowi Mazowsza. Poddaję pod rozwagę skierowanie tak pzyjętego
stanowiska (w sprawie zachowania integralności administracyjnej województwa
mazowieckiego) do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP i
Marszałka Senatu RP' Będę równiez wdzięczny za upublicznienie pzedmiotowej uchwały za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czuję się w obowiązku poinformować Państwa, że tego rodzaju inicjatywę podjęty równiez
inne gminy Mazowsza orazZarządZwiązku Województw Rzeczypospolitej Polskiejjw zał.)

Łączęwylazy szacunku
T

GMINA DROBIN:
,,Nasza gmina jest częŚcią mazowieckiej wspolnoty regionalnej, ktÓra wspoftWozymy od 1999
r. To rownież dzię|i wysiłkom naszych małych ojczyzn wojewÓdztwo mazowbckie jest
W czołÓwce najsilniejszych gospodarczo regionÓw europejskich i liderem potskich
wojewÓdztw' UwaŻamy, Że Mazowsze, jak ijego mieszkańcy zasługują na szansę dalszego
rozwoju swojego regionu' Nie godzimy się na arbitralne rozstrzygańie o naszym tosie źa
naszymi plecami oraz plecami mieszkańcÓw - członkÓw naszych wśpolnot samorządowych"

GMlNA W\ĄZoWNA:
"Wyrażamy zaniepokojenie zamiarem podziału wojewÓdztwa mazowieckiego oraz sprzeciw
w9bec nałzucaniu podziału administracyjnego przez władze centralne, bez foprzedzenia tych
działań analizami finansovvymi i konsuttacjami społecznymi. Rada ma ńwnież obawy, żepodział Mazowsza zniszczy wspÓtnotę kulturową regionu, traaycję
i budowane przez dekady więzi społeczne,,.

PoWtAT GoSTYNIŃSKl:
,,Rada Powiatu Gostynińskiego wyraŻa zdecydowany sprzeciw wobec ptanÓw
ldmiistracyjnego podziału województwa mazowieckiego i afeluje do Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej o odstąpienie od zamierzeń utworzenie dwÓci odĘnnyón wojewÓdztw,,
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STANOWISKO

ZarząrJu 7'łv iązku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w spruuie zapowiedzi atlninistracyjttego podziału województwa nazotpieckiego

Zarąd Związku Wojowództw RP uważa pornysł doĘcący podziału administracyjnęgo za chybiony,
nieracjonalny i szkodliwy, nie mający uzasadniellia ekonomicznego, merytorycznego ani społecznego.
Przedsięwzięcie to jest niewykonalne logistycznie. obowiązujące w naszym kraju prawo

.iednoznacznie określa niezależność samorządów, które działają z upowaźnienia ustawy i na własną
odpowiedzialność, a ich samodzielność podlega ochronie sądowej. Podział administracyjny,
skutkujący rozwięaniem organu stanowiącego sanrorządu województwa mazowieokiego, byłby
łamaniem przepisów obowiązującej l(onstytucji PR, szczególnie art. l7l u'3, w brumieniu: Sejm, na
wniosek Preze'ła Rady Ministrów, może rozwiqząc orgąn stanowiqcy samorzqdu terytorialnego, jeżeli
orgąn len rażqco nąrttsza Konslylucję lub ustcrwy, co jest jednoznaczne z łamanięm praworądności
isamorządności.

Refonna administracyjna kraju z 1998 roku miała na cetu utworzenie sitnych i samowystarczalnyclr
województw, którc są w stanie skutecznię realizowaó powierzone im zadania. Podział administracyjny
województwa mazowiecl<iego i powołanie jednego z najbiedniejszych regionów w Polsce, jakim
byłoby Mazowsze regionalne, przecay idei reformy samorządowej'

Wojewódawo mazowieckie to największy, najludniejszy i najszybciej rozwijający się region w kraju.
W latach 2004 _ 2015 realny przyrost PI(B na mieszkańca był w województwie więksry niz
przeciętnie w kraju, obszar Mazowsza regionalnego poprawił slvoją pozycję względem średniej UE
28 z okało 40% do około 60% PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej. Jest to wynik,
pIowadzonej od początku ustanowienia województwa mazowieckiego, konsekwentnej poliĘki
rozwoju' zawartej w lvizji pierwszej strategii rozwoju' województwa: Warszawa ku Europie,
Mazowsze z Warszawq,

Zapowiadany podział doprowadziłby do powstallia dwóch skrajnie różnych wojewódzlw; pierwszo
stołeczne - bogate, gencrujące wysokie docltody, a zntazem zmuszone do placenia olbzymiego
,janosikowego", drugie - mazowieckie - jedno z najbiedniejszych w kraju, bez perspektyw rozwoju,
generujące zaledwie l3% dotychczasowycll dochodów wojowódzlrva. Bez stolicy i okalająoych ją
powiatÓw, zlidęra rozwoju stałoby się liderem biedy. Najego terenie pozostałoby zatedwie 30Voze
wszystkiclr finn funkcjonrrjących na terenie dzisiejszego województwa. W efekcie dochody uzyskane
przez ów nowy twór administracyjny z podatku CIT spadłyby o ok. 87oń, który generowany jest przez
region stołeczny. Istnieje realne zagroŻenie, że nowe województwo nie byłoby w stanie się utrrymać.

To metropolia warszawska wytwarza dochody, dzięki którym możliwe jest utrzymanie instytucji
kultury, szpitali, dróg czy połączeń lcolejowych w województwie mazowieckim. Na obszarze stolicy
kraju i okalających ją powiatów (region stołeczny) znajduje się ponad 53% firm - kajowych



izagranicznyclrl. Warszawa i okoliczne powiaty w rvyniku podziału zostaną obciążone potężnym

,janosikowym"' co w praktyce oznac?A rnniej środków na inwestycje. To kolejny, po reformie
ćdt*acji i obniżkacll wpływów zPlT, etap demontowania finansÓw metropolii warszawskiej.

Po wyłączelliu administracyjnym rnetropolii warszawskiej nowe województwo mazowieckie będzie
miało duĘ powierzchnię (86% doĘclrczasowej), przejmie utrzymanie większości dróg wojewódzkich,
50% instytucji kultury i placÓwek oclrrony zdrowia, przy l3Yo dotychczasołvych wpływów z CtT.

Jest wysoce prawdopodobne, że na obecnym etapie planowania budżetu UE na 1ata2021'-2027 podział
administracyjny wojewódawa mazowieckiego spowoduje zrlacące opóźnienie we wdrazaniu
środków z nowej perspel(tywy budżetowej, nie tylko na Mazowszu, ale na poziomte całego kaju. Co
waź:ne, w swoich zaleceniaclr w sprawie krajowego programu reform Polski na 2020 r' (CoM(2020)
52l final), Rada Unii Europejskiej podkreśla kluczowe znaczęnie stabilności systemu
irrstytucjonalnego i systemu prawa oraz zaufania do jakości i przewidywalności polityki i instytucji
regulaoyjnych w Polsce dla zapewnienia wzrostu gospodarozego kraju.

W obliczu pocątków kryzysu gospodarczego, będącego wynikiem pandernii koronawirusa COVID_
l9, nieuzasadniony podział administracyjny województwa mazowieckiego, pociągający za sobą
znaczne koszty finansowe, jak i destabilizację ciągłości funkcjonowania struktur administracyjnych
nie tylko na poziomie lvojewódzl<inl, ale również powiatowym i gminnym, stanowi znaczące
zaglożenie dla zdrowia i bezpieczetistwa obywateli. ograniczone koszty finansowe stawiają pod
znakiem zapytania politykę roavoju dla ośrodków subregionalnych: Siedlec, Ciechanowa, ostrołęki,
miast rnaĘch, czy terenów wiejskich. Nakłady na rozwój nowego ośrodka wojewódzkiego pochłoną
część środków skoncentrowanych na tworzrnie nowych struktur wojewódzkiclr, z wysokimi kosztami
bazy materialnej i przel<ształceli orgarrizacyjnych, przy bardzo ograniczonych wydatkach na usługi
pu bl i czne d la mieszkaliców nowego wojewódzlrva.

Argument pomysłodawców, uzasadrriający podział wojewódzrwa roską o środki unijne, uznać naleĘ
za bezpodstawny i nieprawdziwy. od l stycznia 20l8 r. województwo mazowieckie jest podzielone
na dwa obszary statystyczne (NUTS 2): regiorr warszawski stołeczny (któ'y obejmuje stolicę wraz
z dziewięcioma sąsiadtrjącymi powiatami: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim,
otwockim, piaseozyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim i wołomińskim) i region
mazowiecki regionalny - pozostała część województvła, co oznac?A podział środków unijnyclr
zgodnie ze wskaźnikami PI(B dla obu regionów.

W oblicztl powyższych argumentów, Zarząd Związku Województw RP nie moŻe zgodzió się na
destruktywny dla rozwoju Mazowsza, l<rok w postaci podziafu administracyjnego. Należy również
stwierdzić, żę działania te są prowadzone przez stronę rządową bez jakichkolwiek konsultacji
społecznych. Projekt ten nie był w zaden sposób konsultowany z mieszkańcami wojewódźwa
mazowieckiego, Sejrnikiem Wojewóclawa Mazowieckiego, a także innymi samorądami
funkcjonującymi na terenie województwa mazowieckiego, naruszając zasadę Europejskiej Karty
Samoządu Terytorialnego.

Prezes Zarządu
Związku Wojewódaw RP

I Glórvny Urząd Stotystyczny, Podmioty gospodarki narodowej rv Ęestrze REGON w wojervództwie mazowicckim, Stan na
konicc 2018 r.


