- Projekt Uchwała Nr XXXIII/ /2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania powiatowych inwestycji
drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata
2014 – 2020.
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595) oraz § 13 ust. 4 pkt 2 Statutu Powiatu Wodzisławskiego,
na wniosek Zarządu Powiatu,
Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
Rada Powiatu Wodzisławskiego postanawia przyjąć następujące oświadczenie:
Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa 2014 – 2020 do obszarów wsparcia, na które
mogą być kierowane środki Wspólnotowych Ram Strategicznych należy „zwiększenie
dostępności przestrzennej obszarów peryferyjnych do regionalnych i subregionalnych
ośrodków wzrostu, w tym budowa i modernizacja dróg lokalnych”. W związku z tym Rada
Powiatu Wodzisławskiego uważa za niezbędne umożliwienie dofinansowania inwestycji na
drogach powiatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wodzisławskiego
poprzez skierowanie niniejszej uchwały do: Ministra Rozwoju Regionalnego, Zarządu
Województwa Śląskiego, liderów subregionów województwa śląskiego, starostów powiatów
ziemskich w województwie śląskim, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku
Powiatów Polskich.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXXIII/ /2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania powiatowych inwestycji
drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata
2014 – 2020.
W kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 problem
finansowania lokalnych inwestycji drogowych jest niemal całkowicie pomijany. Analizując
tekst projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–
2020 znajdziemy tam jedynie zapisy dotyczące wsparcia inwestycji z zakresu rozbudowy
i przebudowy kluczowej infrastruktury drogowej regionu. Nie przewiduje się wsparcia dróg
lokalnych (powiatowych i gminnych).
Okazuje się jednak, że założenia Umowy Partnerstwa między Polską a Unią
Europejską, przyjęte 15 stycznia 2013 r. przez Radę Ministrów, które w części szczegółowej
nie wspominają o drogach lokalnych, w części ogólnej zawierają zapisy odnoszące się do tej
kwestii. W rozdziale II.3 Strategia wykorzystania środków WRS w ramach poszczególnych
celów tematycznych opisuje poszczególne cele tematyczne, czyli priorytety polityki spójności
na okres 2014-2020. Wśród nich opisany został cel tematyczny nr 7 - „Promowanie
zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu
najważniejszych infrastruktur sieciowych”. W dokumencie znajdujemy obszary, na
które skierowane będą środki WRS (Wspólnotowych Ram Strategicznych). Punkt czwarty
brzmi: "zwiększenie dostępności przestrzennej obszarów peryferyjnych do regionalnych
i subregionalnych ośrodków wzrostu, w tym budowa i modernizacja dróg lokalnych."
W związku z tym, skoro założenia Umowy Partnerstwa dopuszczają możliwość finansowania
jednej z najważniejszych i najpilniejszych potrzeb mieszkańców, należy tę możliwość
samorządom lokalnym otworzyć jednoznacznie.
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Stanowisko Rady Powiatu Wodzisławskiego zostanie przekazane do:
Ministra Rozwoju Regionalnego,
Zarządu Województwa Śląskiego,
Starostów powiatów ziemskich w województwie śląskim,
Lidera Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – prezydenta Gliwic,
Lidera Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – prezydenta Częstochowy,
Lidera Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – starosty raciborskiego,
Lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – prezydenta Bielska-Białej,
Związku Powiatów Polskich,
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
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