
 

 UCHWAŁA Nr II/22/2021 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 19 marca 2021 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia apelu Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie 

sprawiedliwego i transparentnego podziału funduszy europejskich na lata 2021-27  

Na podstawie §10  ust. 3 Statutu Powiatu Nowodworskiego, stanowiącego załącznik 

do Uchwały Nr IX/72/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 listopada 

2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego ,   uchwala się:  

 

§ 1.  

Przyjmuje się apel Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie sprawiedliwego      

i transparentnego podziału funduszy europejskich na lata 2021-27 w brzmieniu określonym   

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

 

Uchwałę przekazuje się Prezesowi Rady Ministrów oraz Parlamentarzystom z terenu 

Województwa Pomorskiego. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady 

                                                                                                                ( - ) 

                                                                                                               Robert Ciżmowski 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 Rządowy projekt Umowy Partnerstwa między Polską a Unią Europejską na lata 2021–2027 

zakłada, że województwo pomorskie otrzyma o 736 mln euro (3 mld zł) mniej na realizację 

zadań w ramach regionalnego programu operacyjnego. To prawie 40 proc. mniej niż              

w poprzedniej perspektywie finansowej. Taki podział środków wpłynie negatywnie na rozwój 

wszystkich gmin i powiatów województwa pomorskiego oraz na możliwość realizacji zadań 

spoczywających na samorządach powiatowych. 

 

Biorąc pod uwagę zaproponowany podział, województwo pomorskie jest jednym          

z tych, które dostaną najmniej funduszy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Pomorza – 

tylko 482 euro, w porównaniu z 810 euro w latach 2014–2020. To prawie trzy razy mniej niż 

w innych województwach. Proponowany podział środków budzi wątpliwości nie tylko          

ze względu na zaproponowane kwoty, ale także z uwagi na fakt, iż przedłożona do konsultacji 

propozycja podziału środków nie zawiera uzasadnienia ich podziału, tak więc trudno               

o rzetelną dyskusję z jej autorami w tym zakresie. 

 

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego  

na lata 2015 - 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny  (P2), cel strategiczny: 

CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej 

przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie.  

 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.  

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady 

                                                                                                                ( - ) 

                                                                                                               Robert Ciżmowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr II/22/2021 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 19 marca 2021 r. 

 

Pan Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

 

Parlamentarzyści z terenu 

Województwa Pomorskiego 

 

 

Apel Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie  

sprawiedliwego i transparentnego podziału funduszy europejskich na lata 2021-27 

 

My, samorządowcy wybrani przez mieszkańców Powiatu Nowodworskiego                          

do reprezentowania ich na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów, podnoszenia jakości 

życia i zwiększania jakości usług publicznych, czujemy się współodpowiedzialni na równi       

z samorządem województwa za rozwój społeczno-gospodarczy Pomorza oraz wdrażanie 

funduszy europejskich w naszej gminie/powiecie. Jesteśmy zaniepokojeni skrajnie 

nietransparentną propozycją podziału środków europejskich z budżetu Unii Europejskiej dla 

Polski na lata 2021-2027, która znacząco pozbawia Pomorze tak bardzo potrzebnych 

funduszy. 

 

Apelujemy do Pana Premiera o: 

1. ustalenie przejrzystych i sprawiedliwych zasad podziału funduszy europejskich na 

lata 2021-27, w tym zasad podziału tzw. rezerwy, przewidzianej aż na 25% ogólnej 

puli środków regionalnych, 

2. pilne udostępnienie kryteriów podziału funduszy zastosowanych w przedłożonej 

do konsultacji propozycji, 

3. przeprowadzenia transparentnej i partnerskiej debaty nad zasadami i kryteriami 

podziału alokacji, w tym na temat relacji pomiędzy środkami UE zarządzanymi 

centralnie i regionalnie.  

 

Apelujemy do naszych przedstawicieli w Sejmie i Senacie RP o wsparcie naszych starań, 

przede wszystkim poprzez aktywny udział w konsultacjach społecznych budżetu polityki 

spójności na lata 2021-27.  

 



Przedłożona do konsultacji propozycja podziału środków nie zawiera uzasadnienia ich 

podziału, tak więc trudno o rzetelną dyskusję z jej autorami w tym zakresie. Polska polityka 

regionalna od 1999 roku nie znała dotąd przypadku, aby algorytm podziału środków UE nie 

został poddany pod publiczną dyskusję. W czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego 

pandemią wszystkim nam powinno zależeć na rzetelnych i szybkich negocjacjach. Tylko       

w ten sposób fundusze unijne bez zwłoki trafią do lokalnych przedsiębiorców, wspólnot 

mieszkaniowych, szkół, parafii i organizacji pozarządowych. Rozpoczęcie konsultacji bez 

przedstawienia kryteriów podziału funduszy może przynieść negatywne konsekwencje dla 

wszystkich samorządów lokalnych oraz wszystkich mieszkańców pomorskich miast i gmin.    

 

Przedłożona propozycja nie wyjaśnia, dlaczego rząd proponuje zmniejszyć aż o 40% wsparcie 

unijne dla Pomorza. Rozumiemy, że nasz region nie został objęty wsparciem Programu 

Polska Wschodnia czy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, brakuje nam jednak 

informacji, czy nasz region może otrzymać jakąkolwiek formę rekompensaty w ramach 

innych działań ze środków funduszy strukturalnych.  

Nam, samorządowcom, regionalne programy operacyjne dają możliwość rozwiązania 

istotnych spraw naszych mieszkańców, dlatego podział finansowania na poszczególne 

programy operacyjne powinien być przedmiotem merytorycznej debaty.  

Fakty jednoznacznie pokazują, że to regionalne programy operacyjne dzielą fundusze 

europejskie solidarnie i sprawiedliwie. Na Pomorzu zróżnicowanie przyznanych środków na 

poszczególne powiaty odpowiada stosunkowi 1 - 2,4, przy czym najwięcej pieniędzy per 

capita trafia obecnie do oddalonych od Trójmiasta powiatów ziemskich. Tymczasem biorąc 

pod uwagę również centralne programy operacyjne, to zróżnicowanie dotacji dla 

poszczególnych powiatów wzrasta aż do 1-8.   

Dodatkowo powszechnie znaną jest wiedza, że niezależnie od partii rządzącej, to właśnie 

regiony potrafią zagwarantować Polsce szybkie i sprawne wykorzystanie funduszy UE. 

Najlepszym przykładem są miliardy niewykorzystanych, zcentralizowanych pieniędzy         

na kolej i klimat. W tym kontekście z przykrością obserwujemy, że wstępna rządowa 

propozycja sugeruje, aby aż 60% funduszy europejskich było sterowanych centralnie. Tym 

większe zdziwienie budzi propozycja, aby największe redukcje dotyczyły regionalnych 

środków na Europejski Fundusz Społeczny, a to ten program może zapewnić wsparcie dla 

mieszkańców i przedsiębiorców dotkniętych kryzysem z powodu pandemii. Takie działania 

wymagają interwencji na najniższym poziomie zarządzania, nie zaś krajowym.  

Projekt Umowy Partnerstwa w obecnym kształcie powstał bez debaty publicznej i podważa 

transparentność planowanych decyzji, z których konsekwencjami będą musiały mierzyć się 

nasze samorządy. Mniejsze środki na działania lokalne to ograniczenie szans na zdecydowany 

i dynamiczny rozwój i wyjście z kryzysu, w którym znalazło się wiele grup społecznych. 

Pomoc rządu w tym przypadku może być uzupełnieniem, ale nie wyczerpie wszystkich 

potrzeb. Apelujemy zatem o partnerskie i profesjonalne podejście do dyskusji na temat 

podziału środków europejskich dla Polski. 

 

 

 



 

 

 

 


