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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU CHOJNICKIEGO 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podziału alokacji przeznaczonej na kontynuację 
regionalnych programów operacyjnych w ramach projektu Umowy Partnerstwa w ramach realizacji 

polityki spójności 2021-2027 w Polsce 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920) oraz § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Chojnickiego 

Rada Powiatu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu Chojnickiego uchwala stanowisko stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Stanowisko, o którym mowa w § 1, zostanie skierowane do: 

1) Prezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji, 

2) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, 

3) Sejmiku Województwa Pomorskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

  

WNIOSKODAWCA 
 
 

Zarząd Powiatu 

Przewodniczący Rady 
 
 

Robert Skórczewski 

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

Id: B05EC7BB-0FD8-439E-A078-655117CA8F3C. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Powiatu Chojnickiego 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

Stanowisko w sprawie podziału alokacji przeznaczonej na kontynuację regionalnych programów 
operacyjnych w ramach projektu umowy partnerstwa w ramach realizacji polityki spójności 2021-2027 

w Polsce 

Rada Powiatu Chojnickiego z zaniepokojeniem przyjmuje zapisy zmniejszające znacząco alokację środków 
przeznaczonych na kontynuację regionalnego programu operacyjnego w województwie pomorskim, zgodnie 
z którymi województwo pomorskie otrzyma ok. 40% mniej środków niż w latach 2014-2020. Po wstępnym 
wyliczeniu, dla naszego regionu, podział środków w przeliczeniu na mieszkańca, wyniesie 482 euro 
w porównaniu do 810 euro w latach 2014-2020. 

Uważamy zatem, że przy planowanym podziale alokacji na lata 2021-2027 środków europejskich, 
województwo pomorskie staje się jednym z najbardziej poszkodowanych regionów w kraju. Ponadto wskazać 
należy, że województwo pomorskie, z przyczyn obiektywnych, jest wyłączone z możliwości wsparcia 
z programu obejmującego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który jest adresowany do regionów 
obciążonych tradycyjnym przemysłem wydobywczym i energetycznym. 

Nasze obawy budzi również to, że podczas procesu przygotowawczego związanego z przedstawianiem 
koncepcji podziału środków w województwie pomorskim, nie zostały podjęte ze strony Ministerstwa Funduszy 
i Polityki Regionalnej konsultacje społeczne w tym zakresie, a algorytm podziału tych środków nie został 
poddany krytycznej weryfikacji, co miało miejsce na etapie przygotowywania alokacji środków dedykowanych 
dla poszczególnych regionów w latach ubiegłych. Stanowi to zaprzeczenie podstawowych zasad 
transparentności debaty publicznej. W projekcie Umowy Partnerstwa nie zdecydowano się również na dalsze 
pogłębianie zasady subsydiarności, partnerstwa czy też wielopoziomowego zarządzania, w efekcie czego, 
ponad 60% środków zarządzanych będzie na poziomie krajowym. Widoczne jest to szczególnie w zakresie 
Europejskiego Funduszu Społecznego+, którego rolą jest przede wszystkim wsparcie bezpośrednio 
poszczególnych osób, co najefektywniej jest realizowane przez samorządy regionalne i  lokalne. Tymczasem 
największe redukcje  kwoty tego funduszu nastąpiły na poziomie regionalnym. 

Budżet europejski dla Polski na lata 2021 – 2027 jest ogromną szansą rozwoju dla całego kraju  i właściwie 
zainwestowane fundusze mogą stanowić ważny bodziec do  rozwoju Polski, dlatego też zaproponowana 
perspektywa na lata 2021-2027 budzi duży niepokój oraz szereg pytań. Znaczący spadek środków odbije się 
negatywnie na ilości realizowanych działań i dotknie bezpośrednio zarówno wszystkie samorządy lokalne, 
mieszkańców regionu, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty funkcjonujące 
w regionie. 

Rada Powiatu Chojnickiego nie zgadza się na marginalizowanie potrzeb regionu i oczekuje pilnego podjęcia 
publicznej debaty na temat kryteriów i algorytmu podziału alokacji na kontynuację regionalnych programów 
operacyjnych, określenia przejrzystych zasad i kryteriów podziału dodatkowych środków, które mają być 
rozdysponowane między programy regionalne w ramach negocjacji kontraktów programowych oraz 
przeprowadzenia transparentnej i partnerskiej debaty w szczególności przy udziale samorządów województw, 
nad zasadami i kryteriami podziału alokacji w ramach projektu Umowy Partnerstwa, w szczególności relacji 
pomiędzy środkami UE zarządzanymi na poziomie krajowym i regionalnym.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z
2020 r. poz. 920) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Ograniczenie środków finansowych Unii Europejskiej dla województwa pomorskiego na lata 2021-
2027, w stosunku do perspektyw lat ubiegłych, znacznie obniży realne możliwości Powiatu Chojnickiego
na pozyskanie środków z tego funduszu na realizację zadań własnych, nałożonych na samorząd drogą
ustawową.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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