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WSTĘP
Losy Polski rozstrzygną się w nadchodzących wyborach samorządowych. Wiedzą o tym doskonale
wrogowie Polski. Będą czynili wszelkie możliwe wysiłki i podejmowali wszelkie możliwe działania, aby
zwieść ludzi i wygrać te wybory – obojętnie pod jakim szyldem – najlepiej nośnym społecznie. Polacy muszą teraz być niezwykle czujni. Nie partie, nie hasła, nie emocje, a rozum i wspólna obrona śmiertelnie zagrożonej Polski muszą wziąć górę w naszym działaniu. Budowane przez ponad 13 lat mechanizmy prawne,
organizacyjne i instytucjonalne – mające na celu kolonizację Polski i definitywne rozprawienie się
z „bękartem Traktatu Wersalskiego” - ogarnęły już swym działaniem samorządy gminne i to w sposób niezauważalny dla ogółu ludzi, a i niezauważalny dla większości nieświadomych swych czynów (w trakcie głosowań) radnych gmin, powiatów i województw.
Niniejsza - druga część opracowania pt. „Samorządy terytorialne na służbie procesu integracji z Unią
Europejską” – poświęcona jest omówieniu obowiązujących regulacji prawnych, w oparciu o które budowany
jest kontrakt wojewódzki - jako umowa cywilno-prawna (zawierana pomiędzy dwoma osobami prawnymi),
tj. pomiędzy Rządem RP (reprezentującym Państwo Polskie) a danym sejmikiem wojewódzkim (reprezentującym samorząd wojewódzki danego województwa). Podpisywane przez Rząd RP zobowiązania wobec
Brukseli (na podstawie Układu Europejskiego) – w ramach tzw. wynegocjowanych poszczególnych rozdziałów spraw – rozpracowywane są (przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych) i dalej są natychmiast
rozparcelowywane na poszczególne województwa do wykonania za pośrednictwem kontraktu wojewódzkiego, w którym uczestniczą powiaty i gminy. W ten sposób zawierane jest prawie w jednym czasie bardzo wiele zsynchronizowanych ze sobą podwykonawczych umów w przedmiocie urządzania Polski (w tym urządzania już terenu, zagospodarowania polskiej ziemi) pod potrzeby i przyszłe plany obcych – skryte przed
Narodem Polskim. Proces ten już trwa i rozpoczął się na całego w roku 2000. Wszystkie województwa zawarły już stosowne kontrakty wojewódzkie. Nic też dziwnego w tym, że co jakiś czas przyjeżdżają do Polski
komisarze z Brukseli dla doglądnięcia realizacji swych interesów w Polsce i w swych wystąpieniach publicznych zachowują się jak u siebie na ranczo – (poklepią po plecach, pogrożą palcem, publicznie połajają).
Zbudowane mechanizmy działania przedstawiono graficznie, w sposób maksymalnie czytelny, na kolejnych rysunkach. Skrótowo omówiono i przedstawiono „Koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju”, czyli terenu dzisiejszej Polski, na najbliższe kilkadziesiąt lat. Uświadomienie sobie grozy istniejącej już
sytuacji jest punktem wyjścia do otrzeźwienia i podjęcia szybkiego działania poprzez uświadamianie innych
ludzi i bardzo szybkie, oddolne organizowanie się Polaków.
Potrzeba nam teraz szybkiej i powszechnej mobilizacji Narodu Polskiego, a Polacy to potrafią, szczególnie w chwilach śmiertelnych zagrożeń.
Kiedyś mówiono: komunizm trzeba było wpierw sprawdzić na szczurach, a potem aplikować go ludziom. Zwolennikom Brukseli, a szczególnie tym, którzy używają argumentacji ewangelizacji przez Naród
Polski krajów Unii - po wcześniejszym skolonizowaniu przez nią Polski, wypada doradzić; wyjedzcie
wpierw wy na ewangelizację krajów Unii, a powróciwszy do Polski po 20 latach powiecie nam jak powiodła
się tam Wasza misja, a to po to, aby będąc przezornym Polacy nie musieli ponownie przerabiać lekcji
o komuniźmie i szczurach.
Polska ginie na naszych oczach i tylko głupiec lub zdrajca udający głupca może tego nie zauważyć.
Cała budowla życia społecznego budowana jest w oparciu o podstęp i wszędobylskie kłamstwo. W wir
tego mechanizmu wciągane są coraz większe rzesze ludzi. System społeczny oparty na podstępie i kłamstwie
wymaga dla jego utrzymania stosownych fachowców – stąd powrót do czynnej służby fachowców z SB,
z czasów PRL, jako naturalna konsekwencja budowania na kłamstwie i oszustwie.
Czy tego chcemy? Czy nadal chcemy być parobkami u obcych i to na naszej polskiej ziemi?
Czy tak ma wyglądać Ojczyzna nasza – Polska?
Józef Bizoń
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Rozdział I
Realizacja planów UE na poziomie województw i gmin – kontrakt wojewódzki.
W części 1-wszej zatytułowanej „Samorządy terytorialne na służbie procesu integracji z Unią Europejską” przedstawiony został proces odbudowy – poczynając od władzy centralnej, a skończywszy na władzy terenowej; zwanej samorządami terytorialnymi - starych struktur władzy znanych z okresu PRL-u. Proces ten rozpoczął akt prawny zatytułowany: „Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską,
z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w
Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.” Układ ten przez ponad 3 lata był tajny i został opublikowany w Dzienniku
Ustaw Nr 11 poz. 38 z dnia 27 stycznia 1994r. – (Układ ten w kolejnych latach był ciągle modyfikowany – w
1994 r., 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 r. itd.)
W Dzienniku Ustaw czytamy:
„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:
W dniu 16 grudnia 1991 r. został sporządzony w Brukseli Układ Europejski ustanawiający
stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi.
Po zaznajomieniu się z powyższym układem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:
- został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,
- jest przyjęty, ratyfikowany i zatwierdzony,
- będzie niezmiennie zachowywany.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 20 października 1992 r.
(Tekst Układu Europejskiego zawiera załącznik do niniejszego numeru)”.

Układ ten jest głównym międzynarodowym zobowiązaniem RP i głównym wyznacznikiem polityki zagranicznej oraz polityki wewnętrznej państwa, której pierwszym wykonawcą jest Komitet Integracji Europejskiej - naczelny organ administracji rządowej.
Niniejsza część poświęcona została ukazaniu praktycznego działania zbudowanego mechanizmu sprawowania władzy przy użyciu samorządów terytorialnych na przykładzie m.in. wdrażania w życie „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 5.10.1999 r. i uchwalonej
przez Sejm RP w dniu 17.11.2000 r. oraz wdrażania w życie celów zawartych wymienionych w tzw. „programie
wsparcia na lata 2001-2002” wynikających z tzw. „Narodowej strategii rozwoju regionalnego”, a na tym tle realizacji polityki Brukseli w stosunku do polskiej wsi i polskiego rolnictwa.
Na początek przywołane zostały akty prawne oraz ich istotne treści, których nie wymieniono i nie omówiono w części 1-wszej opracowania pt. „Samorządy terytorialne na służbie procesu integracji z Unią Europejską”.

1. Ustawa o zasadach przystępowania jednostek samorządów terytorialnych do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych z dnia 15 września 2000 r. – (Dz. Nr 91 poz. 1009 z dnia
28.10.2000 r.), w której m.in. zapisano:
„Art. 2. 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą
przystępować do zrzeszeń i uczestniczyć w nich w granicach swoich zadań i kompetencji, działając zgodnie z polskim prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami.
2. Województwa przystępują do zrzeszeń zgodnie z
"Priorytetami współpracy zagranicznej województwa",
uchwalonymi w trybie określonym w przepisach o samorządzie województwa.”
„Art. 4. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zrzeszenia bezwzględną większością głosów ustawowego składu.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, wchodzi w życie
po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych.

3. Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje
uchwałę ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych
za pośrednictwem wojewody, dołączającego swoją opinię.
4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wraz z uchwałą, o której mowa w ust. 1, przekazuje
statut zrzeszenia, do którego zamierza wstąpić, lub inny
dokument ustalający zasady działania tego zrzeszenia, listę
jego członków oraz urzędowe tłumaczenie tych dokumentów na język polski. Sejmik województwa przedstawia
także "Priorytety współpracy zagranicznej województwa".
5. Minister właściwy do spraw zagranicznych wyraża zgodę na przystąpienie do zrzeszenia lub odmawia
takiej zgody w drodze decyzji administracyjnej.”
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Uprawnieniami wynikającymi z tej ustawy objęto samorząd gminny (art. 11), samorząd powiatowy (art.
12), samorząd województwa (art. 13). Art. 14 zalegalizowano (lub odmówiono zgody) przystąpienie samorządu do międzynarodowych zrzeszenia przed dniem wejścia w życie ustawy.
Z treści ustawy wynika w sposób nie budzący wątpliwości, że nie będzie zgody ministra spraw zagranicznych na stowarzyszenie się samorządu terytorialnego z samorządami państw, które nie należą do UE
– np. Norwegii, czy Szwajcarii. Pozostają do współpracy tylko samorządy UE.
Nie jest to tylko martwy zapis ustawowy. Bardzo szybko po jego ustawowym wprowadzeniu znalazł on
swe odbicie w statutach powiatów i gmin, a następnie swą praktyczną realizację w urzędach miast i gmin
co znalazło swe odbicie w regulaminach organizacyjnych tych urzędów – patrz „ZESTAWIENIE_1” w
dalszej części opracowania.
2. Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego z dnia 12.05.2000 r. – (Dz. U. Nr 48 poz. 550 z
późn. zm.), w której m.in. zapisano:
„Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy wspierania
rozwoju regionalnego oraz zasady współdziałania w tym zakresie Rady Ministrów oraz organów administracji rządowej z samorządem terytorialnym, a w szczególności:
1) instytucje wspierające rozwój regionalny,
2) tryb prowadzenia działań z zakresu wspierania rozwoju
regionalnego,
3) zasady zawierania i wykonywania kontraktu wojewódzkiego.
2. Wspieranie przez państwo rozwoju regionalnego odbywa się na podstawie dokumentów określonych w niniejszej
ustawie.
3. Wykonywanie zadań z zakresu rozwoju regionalnego
na obszarze województwa, nie zastrzeżone przepisami ustawowymi do kompetencji innych organów, należy do samorządu
województwa.”
„Art. 3. 1. Wspieranie rozwoju regionalnego jest wykonywane na podstawie narodowej strategii rozwoju regionalnego oraz inicjatyw samorządu województwa, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
.................................................

4. Wspieranie rozwoju regionalnego jest realizowane na
zasadach określonych w art. 24-28 oraz przy użyciu innych instrumentów, w szczególności działań podejmowanych na podstawie odrębnych przepisów, właściwych dla osiągania specyficznych celów lub odnoszących się do określonych obszarów, a
także poprzez stymulowanie i popieranie udziału partnerów zagranicznych i instytucji międzynarodowych w realizacji przedsięwzięć regionalnych.
5. Kierunki i priorytety wspierania rozwoju regionalnego
oraz ogólne zasady wyodrębniania obszarów wsparcia zawiera
narodowa strategia rozwoju regionalnego.
6. Szczegółowe cele wspierania rozwoju regionalnego
oraz zobiektywizowane kryteria wyodrębnienia obszarów
wsparcia zawiera program wsparcia.”
„Art. 6. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, zwany dalej "ministrem", opracowuje:
1) projekt narodowej strategii rozwoju regionalnego,
2) projekt programu wsparcia,
3) sprawozdanie oraz wnioski z wykonania programu wsparcia i kontraktów wojewódzkich, o których mowa w art.
15.
2. Minister przedkłada do zaopiniowania dokumenty, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2:
1) Radzie Polityki Regionalnej Państwa,
2) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
3) zarządom województw,
4) przedstawicielstwu partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Minister, w drodze rozporządzenia, ustala tryb wyłaniania przedstawicielstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, kierując się zasadami sprawności działania i właściwej reprezentacji
partnerów społecznych i gospodarczych.
4. Do opinii projektu strategii, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, zarząd województwa załącza strategię rozwoju województwa.
5. Minister przedkłada do wiadomości wojewodom oraz
zarządom województw sprawozdanie, informację i wnioski, o
których mowa w art. 15.”
„Art. 8. 1. Przy Prezesie Rady Ministrów tworzy się Radę Polityki Regionalnej Państwa, zwaną dalej "Radą", będącą
organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących
wspierania rozwoju regionalnego.
2. Do zakresu zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie:
a) projektu narodowej strategii rozwoju regionalnego,
b) projektu programu wsparcia,
c) projektów aktów prawnych zawierających systemowe
rozwiązania związane z priorytetami polityki rozwoju
regionalnego państwa,
d) sprawozdań, informacji i wniosków, o których mowa
w art. 15,
e) stanu dostosowania projektów planów i programów, o
których mowa w art. 14 ust. 2, do narodowej strategii
rozwoju regionalnego,
f) innych spraw przedłożonych przez ministra,
2) doradztwo w zakresie działań wspierających rozwój regionalny, o których mowa w pkt 1 lit. a)-e).
3. Minister może określać terminy przedstawienia przez
Radę opinii w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1.”
„Art. 9. 1. Rada liczy od 12 do 15 członków.
2. Członkiem Rady może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim,
2) korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
3. Prezes Rady Ministrów powołuje 8 członków Rady
spośród osób odpowiadających warunkom określonym w ust. 2,
których wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady.
4. Prezes Rady Ministrów powołuje pozostałych członków Rady spośród osób reprezentujących wszystkie kluby parlamentarne, odpowiadających warunkom określonym w ust. 2 i
3.
5. Prezes Rady Ministrów powołuje przewodniczącego
Rady spośród członków Rady.
6. Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady ze swojego
grona na wniosek przewodniczącego Rady.
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7. Kadencja członków Rady powołanych na podstawie
ust. 3 trwa 6 lat, przy czym co 3 lata kończy się kadencja połowy liczby członków.
8. Kadencja członków Rady powołanych na podstawie
ust. 4 trwa odpowiednio do kadencji Sejmu i Senatu.
9. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje do czasu powołania ich następców.
10. Członkostwo w Radzie wygasa:
1) w razie śmierci członka Rady,
2) jeżeli członek Rady, o którym mowa w ust. 3, przestał odpowiadać jednemu z warunków określonych w ust. 2 pkt
1-3.
11. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady na
wniosek Rady, w razie:
1) niewykonywania obowiązków członka Rady,
2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji
członka Rady.
12. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady również w razie złożenia przez członka Rady rezygnacji.
13. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady w
przypadku, gdy przestał on odpowiadać warunkowi określonemu w ust. 2 pkt 4, za zgodą co najmniej 2/3 składu Rady.
14. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie lub
odwołania członka Rady przed upływem kadencji Prezes Rady
Ministrów powołuje nowego członka Rady na okres do końca
tej kadencji.”
„Art. 11. 1. Minister opracowuje projekt narodowej
strategii rozwoju regionalnego, zwanej dalej "strategią".
2. Strategia określa w szczególności:
1) kierunki i priorytety polityki rozwoju regionalnego państwa oraz ogólne zasady wyodrębniania obszarów wsparcia,
2) okres obowiązywania strategii,
3) przewidywane wydatki ze środków publicznych,
4) zasady i kryteria wsparcia finansowego programów wojewódzkich ze środków budżetu państwa oraz szacunkowe
oczekiwania co do minimalnego zakresu, w jakim poszczególne zadania lub programy wojewódzkie muszą być
współfinansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz przez podmioty nie zaliczone do sektora
finansów publicznych.
3. Strategia uwzględnia w szczególności:
1) koncepcję polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju,
2) długofalową strategię rozwoju regionalnego kraju,
3) zobowiązania międzynarodowe,
4) plany zagospodarowania przestrzennego województw,
5) programy dotyczące poszczególnych dziedzin lub zagadnień, opracowane i zatwierdzone w trybie określonym w
ustawach szczególnych,
6) inne zatwierdzone programy rządowe.
4. Przy opracowaniu strategii bierze się pod uwagę strategie rozwoju województw.
5. Załącznik do strategii określa wykaz instytucji i podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 5.”
„Art. 12. Rada Ministrów przedkłada Sejmowi raz na
trzy lata informację na temat realizacji strategii.”
„Art. 13. 1. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, program wsparcia, w którym określa zakres, tryb i
warunki wspierania przez państwo programów wojewódzkich.
2. Minister przedkłada Radzie Ministrów projekt programu wsparcia do dnia 31 października roku poprzedzającego
pierwszy rok obowiązywania programu.

3. Program wsparcia określa:
1) cele będące uszczegółowieniem kierunków i priorytetów
strategii, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1, oraz kierunków i priorytetów ministrów właściwych, o których
mowa w art. 7 ust. 2,
2) czas trwania programu wsparcia,
3) rodzaj zadań, spośród wymienionych w art. 5 ust. 3, które
mogą uzyskać wsparcie w ramach programu wsparcia,
oraz uszczegółowienie tych zadań,
4) zobiektywizowane kryteria wyodrębnienia obszarów
wsparcia, w których realizowany będzie program wsparcia
w układzie określonym przez cele programu oraz w układzie wojewódzkim,
5) kryteria, których spełnienie upoważnia samorządy województw do uzyskania wsparcia dla rozwoju regionalnego,
6) wykaz podmiotów uprawnionych wykonujących zadania
programu,
7) łączne przewidywane w budżecie państwa wydatki na dofinansowanie zadań objętych programem wsparcia i przewidywane limity wydatków z budżetu państwa w kolejnych latach budżetowych, których dotyczy program
wsparcia:
a) w układzie określonym przez cele programu wsparcia,
b) w układzie wojewódzkim,
8) szczegółowe zestawienie źródeł finansowania realizowanych zadań z wyodrębnieniem:
a) budżetu państwa, a w nim nakładów planowanych z
części budżetu, którymi dysponują minister oraz ministrowie właściwi realizujący swoje zadania na podstawie kontraktu wojewódzkiego,
b) udziału budżetów gmin, powiatów i województw,
c) środków z innych źródeł,
9) szczegółowy tryb i zakres oceny oraz kontroli skuteczności i efektywności wykonania zadań, wraz z podmiotami
uprawnionymi do kontroli,
10) szczegółowy zakres wniosku zarządu województwa, o
którym mowa w art. 17 ust. 1, o wsparcie ze środków finansowych z budżetu państwa zadań zawartych w programach wojewódzkich.
4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa
tryb powoływania, skład i zadania komitetu monitorującego, oceniającego skuteczność programu wsparcia.
5. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1,
uwzględnia zasady i tryb wykorzystania środków, pochodzących z budżetu państwa przewidywanych dla poszczególnych województw, w przypadku gdy nie dojdzie do
zawarcia kontraktu wojewódzkiego oraz w przypadku
zmian lub rozwiązania kontraktu, o których mowa w rozdziale 4 niniejszej ustawy.
6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada
Ministrów może, w miarę potrzeby, wskazać w ramach
ogólnych celów rozwoju regionalnego, o których mowa w
art. 3 ust. 2, bardziej szczegółowe grupy zadań i określić
dla nich dodatkowe lub odmienne kryteria, jednakowe dla
wszystkich województw, warunkujące uzyskanie wsparcia.
7. Jeżeli środki przeznaczone na wsparcie rozwoju regionalnego pochodzą ze źródeł zagranicznych, Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1,
może określić dodatkowo inne kryteria dostępu województw do tych środków, od których przyjęcia uzależnione było przyznanie Polsce tych środków.”
„Art. 14. 1. Rada Ministrów i właściwi ministrowie wykonujący uprawnienia założycielskie lub nadzorcze wobec
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wymienionych w ust. 2 agencji i funduszy kontrolują, czy zachowana jest kierunkowa zgodność planów, programów i działań tych podmiotów z zatwierdzoną strategią i programem
wsparcia.
2. Projekty programów i planów działań, w tym planów
finansowych oraz zasad i kryteriów rozdziału środków:
1) Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad,
2) Agencji Mienia Wojskowego,
3) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
4) Agencji Rynku Rolnego,
5) Agencji Techniki i Technologii,
6) Agencji Rozwoju Przemysłu,
7) Agencji Prywatyzacji,
8) Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
9) funduszu leśnego, w części dotyczącej krajowego programu zwiększania lesistości,
10) centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych,
11) centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym,
12) Funduszu Pracy,
13) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
14) Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich,
15) Funduszu Promocji Twórczości,
16) Funduszu Termomodernizacji,
17) Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych,
18) Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
19) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
21) Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla
Kamiennego,
22) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
23) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
- są przedkładane ministrowi przez organy zarządzające tymi
agencjami i funduszami w celu uzgodnienia z ustaleniami
strategii i programu wsparcia.
3. Sprawy nie uzgodnione w trybie ust. 2 minister przedkłada do rozstrzygnięcia Radzie Ministrów.
4. Brak uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, stanowi przeszkodę w przeznaczeniu na rzecz agencji lub funduszu środków z budżetu państwa.
4a. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do planu finansowego środka specjalnego, o jakim mowa w art. 47b ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz.
650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061
oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117 i Nr 70, poz. 816).
5. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do innych,
wskazanych w strategii instytucji i podmiotów mających
szczególne znaczenie dla rozwoju regionalnego, które zarządzają środkami pochodzącymi z budżetu państwa, wyłącznie w
zakresie dotyczącym wykorzystania tych środków.
6. (6) Organy zarządzające podmiotów, o których mowa
w ust. 2, są obowiązane konsultować z zarządem województwa programy i plany swojej działalności, w tym plany finansowe, na terenie województwa pod kątem ich zgodności ze
strategią rozwoju województwa i programami wojewódzkimi.
7. Organy zarządzające podmiotów, o których mowa w
ust. 2, przedkładają corocznie Radzie Ministrów, a także zarządom właściwych województw, informacje o kierunkach programów i planów swojej działalności w układzie wojewódzkim, z uwzględnieniem nakładów finansowych przewidywa-

nych do realizacji na terenie poszczególnych województw, oraz
sprawozdania z wykonania zadań.”
„Art. 16. 1. Kontrakt wojewódzki, zwany dalej "kontraktem", określa zakres, tryb i warunki realizacji:
1) zadań wynikających z programów wojewódzkich, które
uzyskały wsparcie rządu,
2) zadań należących do spraw nadzorowanych przez ministrów właściwych, które wspierane są przez jednostki
samorządu terytorialnego i inne uprawnione podmioty.
2. Stronami kontraktu są Rada Ministrów, zwana dalej "stroną rządową", i samorząd województwa, zwany dalej
"stroną samorządową".
3. W trakcie rokowań związanych z zawarciem kontraktu oraz ze zmianą kontraktu strona rządowa reprezentowana jest przez ministra, a strona samorządowa przez marszałka
województwa.
4. Rokowania dotyczące kontraktu oraz jego zmian przeprowadza się uwzględniając ustalenia strategii, programu
wsparcia oraz wysokości limitów, o których mowa w art. 24.
5. Po podpisaniu kontraktu przez ministra i marszałka
województwa kontrakt i jego zmiany wymagają zatwierdzenia
przez sejmik województwa oraz przez Radę Ministrów.
Art. 17. 1. Zarząd województwa ubiegającego się o
wsparcie zadań zawartych w programach wojewódzkich przedstawia ministrowi, w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia rozporządzenia, o którym mowa w art. 13, wniosek o
przyznanie środków, zawierający:
1) cele, na które ma być udzielone wsparcie, ze wskazaniem
ich zgodności z kierunkami i priorytetami polityki rozwoju regionalnego państwa zawartymi w strategii i ich
uszczegółowieniem zawartym w programie wsparcia,
2) wykaz zadań, na które ma być udzielone wsparcie,
3) źródła sfinansowania planowanych zadań i wysokość
środków z każdego z tych źródeł,
4) oczekiwane efekty realizacji zadań i wskaźniki oceny tych
efektów,
5) oczekiwania co do formy i wysokości wsparcia,
6) określenie podmiotów uprawnionych,
7) informację o przebiegu konsultacji z podmiotami wymienionymi w art. 12 ustawy o samorządzie województwa,
prowadzonych w związku z wnioskiem.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarząd województwa załącza strategię rozwoju województwa i programy
lub program wojewódzki.
3. Jednostka samorządu terytorialnego ubiegająca się
o umieszczenie zadania w kontrakcie zobowiązana jest do złożenia stosownego wniosku do samorządu województwa.
Art. 18. Strony kontraktu, określając wzajemne zobowiązania przy wykonywaniu kontraktu, ustalają w szczególności:
1) okres obowiązywania kontraktu,
2) zadania objęte kontraktem,
3) tryb i harmonogram wykonania zadań, a także zasady
nadzoru nad ich wykonywaniem,
4) określenie podmiotów uprawnionych,
5) łączne nakłady na wykonanie zadań objętych kontraktem
oraz zakres, sposób i źródła sfinansowania tych zadań,
6) sposób i termin rozliczeń finansowych,
7) zakres i tryb sprawozdawczości,
8) zasady oceny i sposób kontroli wykonania zadań, w tym
kontroli finansowej,
9) postępowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości w
wykonaniu lub finansowaniu zadań,
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10) zasady i tryb rozwiązywania sporów oraz zaspokajania
roszczeń stron kontraktu, w tym roszczeń finansowych,
11) zasady wypowiadania i zmiany kontraktu z uwzględnieniem przepisów art. 21 i 22,
12) zasady i tryb zaspokajania roszczeń podmiotów uprawnionych w przypadku zmiany lub rozwiązania kontraktu, a
także roszczeń będących skutkiem wyjaśnień, o których
mowa w art. 20,
13) tryb powoływania, skład i zadania wojewódzkiego komitetu monitorującego, oceniającego efektywność i jakość
wprowadzania kontraktu.”
„Art. 27. Otrzymanie dofinansowania na zasadach określonych w niniejszej ustawie nie wyłącza innych form finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju regionalnego województwa wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów.”
„Art. 29. 1. Zadania z zakresu rozwoju regionalnego
nie ujęte w kontrakcie mogą być finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa wyłącznie w przypadkach realizacji:
1) programów interwencyjnych tworzonych i realizowanych
w przypadku klęsk żywiołowych, nagłych sytuacji kryzysowych, w szczególności na rynku pracy i w gospodarce,
2) programów pilotażowych testujących nowe rozwiązania i
instrumenty rozwoju regionalnego,
3) programów doradczych i informacyjnych zwiększających
zdolność przyjmowania budżetowego wsparcia finansowego programów wojewódzkich.
2. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przewidzianym w ustawie o finansach publicznych.

Art. 30. 1. Jeśli zachodzi kolizja pomiędzy programem
wojewódzkim a programami, o których mowa w art. 29 ust. 1,
zarząd województwa może wystąpić do Rady Ministrów z
wnioskiem o zaniechanie bądź ograniczenie wykonania na
obszarze województwa tych programów, wskazując zakres ich
kolizji ze strategią rozwoju województwa i programem wojewódzkim.
2. Jeśli zachodzi kolizja pomiędzy programem wojewódzkim a planami, programami i działaniami publicznych
funduszy celowych, agencji i innych instytucji zarządzających
środkami publicznymi, zarząd województwa może wystąpić
do Rady Ministrów z wnioskiem o zaniechanie bądź ograniczenie wykonania na obszarze województwa tych planów, programów i działań, wskazując zakres ich kolizji ze strategią województwa i programem wojewódzkim.
3. Rada Ministrów rozpatruje wniosek o zaniechanie
bądź ograniczenie wykonania na obszarze województwa planów, programów i działań, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. W przypadku pozytywnego
rozpatrzenia wniosku Rada Ministrów przyjmuje uchwałę o
zaniechaniu lub ograniczeniu wykonania określonych projektów i programów.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, określa organ odpowiedzialny za jej wykonanie oraz tryb i harmonogram działań
koniecznych do podjęcia dla wykonania uchwały.
5. Sposób rozliczenia dotacji celowej i zasady jej zwrotu
w sytuacjach, o których mowa w ust. 3, powinny być określone
w umowie zawartej z podmiotem uprawnionym.”

Przytoczone zapisy ustawy dają obraz tego jak wszystko odgórnie jest narzucane i kontrolowane przy
zachowaniu pozorów mocy decyzyjnej sejmików wojewódzkich. Przewidziano nawet sytuację zapobieżenia
wymknięcia się spod kontroli UE przy okazji usuwania skutków klęsk żywiołowych. W tej sytuacji rolę żandarma powierzono zarządowi województwa wyłonionemu przez sejmik województwa (art. 30). Wszystkie
podejmowane działania w ostatecznym rozrachunku odwołują się do międzynarodowych zobowiązań, czyli
do Układu Europejskiego sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. W ustawie wpisano wprost
„Wspieranie rozwoju regionalnego jest wykonywane na podstawie narodowej strategii rozwoju regionalnego”. Narodowa strategia rozwoju regionalnego uchwalana jest przez Radę Ministrów i taka strategia
została uchwalona w dniu 30 grudnia 2000 r.
Strategia ta zaś obowiązkowo uwzględnia: zobowiązania międzynarodowe, koncepcję polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, długofalową strategię rozwoju regionalnego kraju, plany zagospodarowania przestrzennego województw (art. 11 ust. 1 ustawy).
Realizacja planów wykonanych z punktu widzenia Brukseli i pod obcą politykę finansowana jest w ramach tzw. „kontraktów wojewódzkich” m.in. z pieniędzy budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych, czyli z pieniędzy polskiego podatnika.
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3. Uchwała Nr 105 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego
2001-2006 z dnia 28 grudnia 2000 r. – (M.P. Nr 43 poz. 851 z dnia 30.12.2000 r.)
Jest to kilkudziesięciostronicowy dokument warty bardzo wnikliwej analizy. Dla zorientowania się w
jego zawartości niżej podany jest spis treści tego dokumentu, a następnie podane są niektóre cytaty z tego
dokumentu. Warto zwrócić uwagę dołączoną „Tabelę finansową 2” - będącą częścią „Narodowej Strategii
Rozwoju Regionalnego”. Z tabeli tej jasno wynika, że ten program - ustanowiony pod potrzeby obcych - ma
być zrealizowany przy największym udziale środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
„Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Narodową Strategię Rozwoju Regionalnego 2001-2006, stanowiącą załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”
ZAŁĄCZNIK
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006
Spis treści
Wprowadzenie
I.
Stan i trendy zróżnicowań regionalnych w Polsce na
tle sytuacji regionów Unii Europejskiej
1.
Sytuacja makroekonomiczna Polski na tle Unii Europejskiej
2.
Zróżnicowania międzyregionalne
3.
Ocena poziomu konkurencyjności województw wnioski
II.

Proces integracji europejskiej i cele polityki społecznogospodarczej państwa w horyzoncie średniookresowym
1.
Uwarunkowania wynikające z procesu integracji europejskiej
2.
Uwarunkowania wynikające z celów polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej państwa

III. Strategia rozwoju regionalnego
1.
Wyzwania stojące przed polityką rozwoju regionalnego państwa
2.
Zasady prowadzenia polityki rozwoju regionalnego
państwa
3.
Cele, priorytety i instrumenty polityki rozwoju regionalnego państwa
A. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
B. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji
C. Rozwój zasobów ludzkich
D. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
E. Rozwój współpracy regionów
IV.

Zasady i kryteria uruchamiania środków w ramach
polityki rozwoju regionalnego państwa
1.
Ogólne zasady i kryteria wyodrębniania obszarów
wsparcia
2.
Zasady i kryteria wsparcia finansowego programów
wojewódzkich i zadań przewidzianych w ich ramach do realizacji

V.

Koordynacja i wdrażanie polityki rozwoju regionalnego państwa
1.
Instytucje wdrażające politykę rozwoju regionalnego
2.
Ogólne zasady i sposoby organizacji monitorowania
i ewaluacji w polityce rozwoju regionalnego

VI.

Ramy finansowania NSRR
1.
Źródła finansowania

Wysokość środków na realizację NSRR
Poziom współfinansowania i kierunki wydatkowania środków
Załącznik: Zestawienie ekspertyz wykonanych na potrzeby
NSRR”
„4. Niniejszy dokument formułuje strategię rozwoju regionalnego na lata 2001-2006 rozumianą jako część strategii
rozwoju społeczno-gospodarczego państwa, która zmierza, przy
przestrzeganiu zdefiniowanych zasad i procedur, do realizacji
ogólnonarodowych celów rozwoju określonych w odniesieniu
do przestrzeni Polski i Europy. Zgodnie z ustawą o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego Narodowa Strategia Rozwoju
Regionalnego (NSRR) jest jednym z narzędzi tworzonego systemu polityki rozwoju regionalnego w Polsce, określając cele,
priorytety i kryteria wyodrębniania obszarów wsparcia, zasady i
kryteria wsparcia finansowego programów wojewódzkich ze
strony polityki rozwoju regionalnego państwa. Stanowi więc
punkt odniesienia dla preliminowania wysokości i kierunków wydatkowania środków z budżetu państwa, w tym środków zagranicznych, na realizację kontraktów wojewódzkich
oraz innych zadań z zakresu rozwoju regionalnego, programów doradczych, informacyjnych i przedsięwzięć o charakterze pilotażowym. NSRR określa także sposób koordynacji
działań wszystkich ministrów oraz funduszy celowych, które
są zgodne z celami i zadaniami polityki rozwoju regionalnego państwa, są terytorialnie ukierunkowane i przewidziane
do prowadzenia w ramach kontraktów wojewódzkich.”
2.
3.

„9. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego uwzględnia zapisy następujących dokumentów wyznaczających cele i
kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa, które zostały
zaakceptowane przez Rząd:
1) Polska 2025 - Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju (lipiec 2000 r.),
2) Strategia finansów publicznych i rozwoju gospodarczego,
Polska 2000-2010 (kwiecień 1999 r.),
3) Koncepcja średniookresowego rozwoju gospodarczego
kraju do 2002 roku (czerwiec 1999 r.),
4) Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju (październik 1999 r.).
10. W szerokim zakresie wzięto pod uwagę podstawowe dokumenty odnoszące się do procesu integracji europejskiej Narodowy program przygotowań do członkostwa, Wstępny narodowy plan rozwoju oraz stanowisko negocjacyjne w obszarze Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych (z listopada 1999 r.).
Przy określaniu zorientowanych regionalnie kierunków działań
uwzględniono także zapisy przyjętych przez Rząd średniookresowych strategii i programów strukturalnych, w pierwszym rzędzie Strategii wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich
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(kwiecień 2000), Spójnej polityki rozwoju obszarów wiejskich i
rolnictwa (lipiec 1999), programów restrukturyzacji górnictwa,
restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali, restrukturyzacji przemysłu obronnego, kierunków działań wobec małych i
średnich przedsiębiorstw, rozwoju handlu wewnętrznego i innych. Z zakresu polityki społecznej wzięto również pod uwagę
zapisy programu Polityka prorodzinna państwa, przyjętego
przez Radę Ministrów w listopadzie 1999 r.”
„2. Uwarunkowania wynikające z celów polityki społecznogospodarczej i przestrzennej państwa
Polityka rozwoju regionalnego jest integralnym elementem polityki strukturalnej państwa. Oznacza to, że cele i kierunki działań polityki regionalnej zostały określone w ścisłym
związku z celami i priorytetami projektowanej oraz realizowanej polityki społeczno-gospodarczej, zarówno długo-, jak i
średniookresowej. Związek ten dotyczy zarówno polityki makroekonomicznej, jak i poszczególnych polityk strukturalnych.
Zasadniczy trzon dokumentów programowych Rządu tworzą:
* Polska 2025 - Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju (przyjęta przez Radę Ministrów w
dniu 26 lipca 2000 r.),
* Strategia finansów publicznych i rozwoju gospodarczego, Polska 2000-2010 (przyjęta przez Radę Ministrów w
dniu 22 czerwca 1999 r.),
* Koncepcja średniookresowego rozwoju kraju do 2002
roku (przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 15 czerwca
1999 r.),
* Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju (przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 5 października 1999 r.),
Przesłanki makroekonomiczne i wskazania dla rozwoju
regionalnego wynikają również z 5 średniookresowych strategii
sektorowych, sporządzanych podobnie jak Narodowa Strategia
Rozwoju Regionalnego do roku 2006. Są to:
* Narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich (przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 4
stycznia 2000 r.),
* Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13
lipca 1999 r.),
* Narodowa strategia ochrony środowiska (przyjęta przez
Komitet Rady Ministrów ds. Polityki Regionalnej i Zrównoważonego Rozwoju w dniu 27 lipca 2000 r.) ,
* Narodowa strategia rozwoju transportu (projekt),
* Narodowa strategia rybołówstwa (projekt).
Wskazania dla polityki rozwoju regionalnego wynikają
również z innych dokumentów programowych rządu, takich jak:
* Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1998-2002,
* Reforma górnictwa węgla kamiennego w latach 19982002,
* Program restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i
stali w Polsce,
* Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do roku 2006,
* Program rozwoju handlu wewnętrznego do 2003 roku,
* Założenia polityki innowacyjnej państwa do 2002 roku,
* Narodowy program zdrowia (projekt),
* Strategia rozwoju telekomunikacji na wsi na lata 20002004 (projekt),
* II Polityka ekologiczna państwa

Wymienione dokumenty pozwalają na identyfikację najistotniejszych makroekonomicznych i strukturalnych uwarunkowań polityki rozwoju regionalnego państwa.”
„Poza Narodową strategią wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich wyraźne implikacje dla polityki rozwoju regionalnego zawarte są w:
a) Spójnej polityce rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (i przygotowywanej obecnie Narodowej strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa), która
zakłada działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i poziomu życia ludności wiejskiej, przebudowę struktur sektora rolnego oraz kształtowanie
warunków rozwoju zrównoważonego na obszarach
wiejskich i zwiększenie konkurencyjności wyrobów
polskiego przemysłu spożywczego. Polityka rozwoju
regionalnego państwa musi wspomagać integrację
działań prowadzonych w ramach polityki rozwoju
obszarów wiejskich z przedsięwzięciami ogólnorozwojowymi i restrukturyzacyjnymi podejmowanymi
na poziomie regionalnym. W pierwszym rzędzie
działania te powinny być ukierunkowane na podniesienie poziomu edukacji i liczby dostępnych szkoleń
oraz możliwości przekwalifikowania dla mieszkańców wsi, przyspieszenia procesów modernizacji rolnictwa oraz rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej, w szczególności zwiększającej atrakcyjność
inwestowania na danym obszarze, wspomaganie
koncentracji funkcji gospodarczych w ośrodkach
miejskich położonych na obszarach rolniczych,
wspomaganie tworzenia w tych miejscach pozarolniczych miejsc pracy (także w małych i średnich przedsiębiorstwach).”
.................................................................................
c) Narodowej strategii ochrony środowiska (projekt)
oraz II Polityce Ekologicznej Państwa, które jako
priorytetowe do realizacji w średnim okresie zakładają działania zmierzające do poprawy jakości wód
powierzchniowych, zwiększenia dostępności wody
do picia i poprawy jej jakości, poprawy jakości powietrza na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń, ograniczenia emisji
zanieczyszczeń z dużych obiektów energetycznego
spalania paliw oraz racjonalizacji gospodarki odpadami. Zakładają ponadto walkę z hałasem, zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i konieczność podnoszenia świadomości ekologicznej w społeczeństwie, a także tworzenie na obszarze Polski systemu
Europejskiej sieci ekologicznej "NATURA 2000".
Obszary te zostały uznane za priorytetowe, gdyż
wymagają najwięcej i najbardziej kosztownych działań uwzględniających m.in. dostosowanie do wymagań prawa wspólnotowego. Ich realizacja w sposób
istotny wpłynie na jakość środowiska, a także na poprawę warunków życia i stanu zdrowia ludności.
Równie istotny w kontekście polityki rozwoju regionalnego państwa jest wpływ takich przedsięwzięć na
stymulację rozwoju gospodarczego regionów poprzez
zwiększenie ich atrakcyjności inwestycyjnej. Obecnie brak odpowiedniej infrastruktury ochrony środowiska stanowi w wielu przypadkach istotny czynnik
ograniczający możliwości inwestowania i rozwoju
oraz zmniejszający konkurencyjność poszczególnych
regionów.”
„Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju jest
kolejnym obszarem interwencji państwa, który istotnie warunkuje prowadzenie polityki rozwoju regionalnego. Podstawowym
celem i jednocześnie zadaniem polityki przestrzennej państwa
jest tworzenie korzystnych warunków rozwoju społeczno-
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gospodarczego kraju poprzez kształtowanie odpowiedniej struktury przestrzennej. Stąd też głównym założeniem Koncepcji
polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest "dynamizacja rozwoju Polski otwartej na globalny i europejski system gospodarowania i przełamania w ten sposób zapóźnienia
cywilizacyjnego". Przestrzeń polska ma być otwarta, konkurencyjna, innowacyjna, efektywna, czysta ekologicznie, zróżnicowana oraz politycznie zdecentralizowana.”
„Zasada koncentracji
Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość środków finansowych polityka rozwoju regionalnego państwa koncentruje działania interwencyjne na zdefiniowanym geograficznie terytorium
(obszary wsparcia) oraz ustala hierarchię priorytetów odpowiadającą ważności sformułowanych celów, przypisując im odpowiednie ramy finansowe. Stosowanie zasady koncentracji wyraża się także poprzez różnicowanie na wyznaczonych obszarach
problemowych (obszarach wsparcia) maksymalnego poziomu
pomocy publicznej dla przedsiębiorców (według "mapy regionalnej" przygotowanej na podstawie ustawy o dopuszczalności i
nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców) oraz
maksymalnego dofinansowania przedsięwzięć samorządów z
zasobu budżetu państwa (ustawa o finansach publicznych), w
tym ze źródeł zagranicznych.
W okresie przedakcesyjnym, z uwagi na ograniczone
możliwości budżetu państwa i pozyskania funduszy z innych
źródeł, środki przeznaczone na realizację polityki rozwoju regionalnego państwa będą skoncentrowane na obszarach o najmniej korzystnych warunkach rozwojowych (najniższym poziomie PKB na mieszkańca oraz najwyższym poziomie bezrobocia strukturalnego), obszarach restrukturyzacji przemysłów
schyłkowych i rolnictwa oraz obszarach przygranicznych, przy
jednoczesnym przestrzeganiu reguł efektywności ekonomicznej.
Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności wszystkich
województw będzie osiągane głównie poprzez koordynację polityk horyzontalnych w ramach systemu kontraktów wojewódzkich.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej pojawi się,
w oparciu o środki strukturalne Wspólnoty, możliwość realizacji szerzej zakrojonych, kompleksowych działań polityki regionalnej na terenie wszystkich województw. Ale i wówczas w odniesieniu do celów rozwojowych, zdefiniowanych w niniejszej
strategii, będzie następowała koncentracja środków na niektórych obszarach - również przy zachowaniu zasady efektywności
ekonomicznej.
Zasada koncentracji będzie stosowana także do środków
finansowych będących przedmiotem kontraktów wojewódzkich,
które będą udostępniane przez poszczególnych ministrów,
agencje i fundusze celowe.”
„Cechą szczególną obszarów Polski wschodniej jest
istotne opóźnienie w zakresie możliwości dostępu do podstawowych urządzeń infrastrukturalnych, co skutkuje słabymi perspektywami rozwoju działalności pozarolniczej i ograniczonymi
szansami dla młodzieży - zwłaszcza w kontekście nieuchronnych przekształceń strukturalnych na wsi. W Polsce północnej,
mimo relatywnie lepszych wskaźników wyposażenia infrastrukturalnego, brak jest perspektyw zatrudnienia i rozwoju dla
większości mieszkańców osiedli popegeerowskich. Problem
ten, prawie wyłącznie o charakterze społecznym, wywołany jest
niskim poziomem wykształcenia ogólnego mieszkańców, niskimi kwalifikacjami zawodowymi oraz swoistą dla tych obszarów izolacją ośrodków popegeerowskich zlokalizowanych w
znacznej odległości od miast.
Celem priorytetu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją oraz włączenie ich w
procesy rozwojowe kraju i Europy.
W jego ramach wyróżnia się następujące cele szczegółowe:
a) aktywizacja obszarów wiejskich,

*
*

*
*
*

b) rewitalizacja bazy ekonomicznej miast,
c) rewitalizacja obszarów wielkomiejskich zagrożonych
marginalizacją społeczno-gospodarczą.
Spodziewane rezultaty obejmują:
wzrost poziomu przedsiębiorczości mierzony wzrostem
liczby prywatnych MSP poza rolnictwem,
ograniczenie zjawisk patologii społecznych na terenach wsi,
w szczególności na obszarach popegeerowskich oraz restrukturyzowanych miast,
podniesienie poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast ,
wzrost atrakcyjności miast i obszarów wiejskich w zakresie
lokalizacji przedsiębiorstw,
podniesienie poziomu mobilności przestrzennej ludności.

a)
Aktywizacja obszarów wiejskich
W wojewódzkich strategiach rozwoju regionalnego aktywizacja i wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich są jednymi
z priorytetowych obszarów interwencji. Działania podejmowane
na poziomie regionalnym w tym obszarze są postrzegane zarówno jako wypełnianie, jak i uzupełnienie realizacji spójnej
polityki strukturalnej rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.
W ramach polityki rozwoju regionalnego państwa będą finansowane wyłącznie te projekty, które nie uzyskają wsparcia w
ramach programów horyzontalnych rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, a będą przyczyniały się do tworzenia nowych
miejsc pracy poza rolnictwem, i których realizacja będzie miała
wymierny wpływ na powodzenie całej strategii restrukturyzacji
i rozwoju, realizowanej przez województwo.
Wsparcie rozwoju regionalnego w zakresie aktywizacji terenów wiejskich będzie dotyczyło trzech celów szczegółowych:
* Rozwój i modernizacja infrastruktury na obszarach wiejskich i w małych miastach; działania będą ukierunkowane
zarówno na wsparcie rozbudowy infrastruktury technicznej
(w pierwszym rzędzie sieci wodociągowej wraz z uzdatnieniem, budowie i modernizacji kanalizacji i oczyszczalni
ścieków, budowie dróg lokalnych, gospodarce odpadami
stałymi, dywersyfikacji źródeł energii), jak i infrastruktury
społecznej (w pierwszym rzędzie modernizacji i wyposażenia szkół oraz ochrony dorobku kulturowego i tożsamości
wsi). Realizacja projektów infrastrukturalnych będzie prowadzona za pomocą funduszu małych dotacji. Wynika to ze
struktury zapotrzebowania gmin wiejskich oraz z bardzo niskich możliwości współfinansowania dużych projektów
przez najbiedniejsze gminy wiejskie i miejskie, do których
ten komponent jest adresowany.
* Tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem umożliwiające zagospodarowanie nadwyżek siły roboczej występującej w większości terenów rolniczych Polski w wyniku
stymulowania rozwoju MSP.
* Aktywizacja zawodowa ludności wiejskiej, polegająca na
organizowaniu szkoleń i dostarczaniu możliwości przekwalifikowania się ludności wiejskiej, w tym przede wszystkim
młodzieży.”
„Wojewoda nadzoruje sposób wykorzystania dotacji i
przebieg realizacji inwestycji, na które dotacja została przyznana. Pełni on także funkcję kontrolera finansowego w stosunku
do całości programu oraz w stosunku do poszczególnych podmiotów otrzymujących dotację.
Po stronie Rządu za obsługę finansową programów
wspierania rozwoju regionalnego przez państwo odpowiada
minister właściwy ds. finansów publicznych. W systemie pomocy przedakcesyjnej istotną rolę odgrywa Pełnomocnik Rządu
ds. obsługi środków pochodzących z Unii Europejskiej (tzw.
"National Authorising Officer" - NAO). Autoryzuje on płatności dokonywane ze środków budżetu państwa oraz środków

Opracował: Pełnomocnik Stowarzyszenia „Rodzina Polska” woj. podkarpackiego - mgr inż. Józef Bizoń - tel.: (17) 87-14-862
Boguchwała A.D. 15 kwietnia 2002 r.

9
pomocowych przeznaczonych na współfinansowanie działań
określonych w dokumentach programowych i operacyjnych z
zakresu polityki rozwoju regionalnego państwa. Środki te będą
sukcesywnie przekazywane do budżetu wojewody, zgodnie z
przyjętym harmonogramem i według ustalonych procedur operacyjnych. Możliwe jest także, w przypadku wymagań dawcy,
stosowanie innego sposobu wdrażania pojedynczych projektów.
Programy rozwoju regionalnego będą wdrażane przy
udziale profesjonalnych agencji i instytucji działających na
szczeblu centralnym i regionalnym. Dotyczy to w szczególności komponentów programów rozwoju regionalnego ukierunkowanych na dostarczanie usług i bezpośrednie wspieranie
przedsiębiorczości oraz zasobów ludzkich. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej w stosunku do realizacji programów Phare obecnie funkcję tę pełnią głównie instytucje szczebla centralnego. W przyszłości instytucje te powinny mieć charakter wyłącznie koordynujący. Instytucje te, desygnowane
przez odpowiednich ministrów oraz samorządy województw lub
też wybierane w drodze przetargów, powinny zapewnić efektywną i profesjonalną realizację Narodowej Strategii Rozwoju
Regionalnego oraz posiadać wystarczającą do powierzenia zadań kadrę, doświadczenie i wiarygodność w operowaniu środkami publicznymi. Nieuniknionym procesem, który musi zajść
w ciągu okresu realizacji strategii - tj. najbliższych 6 lat - jest
ukształtowanie się sieci profesjonalnych instytucji, mogących z
jednej strony zapewnić należytą jakość usług oraz wdrażanie instrumentów polityki regionalnej państwa na poziomie regionalnym, a z drugiej zagwarantować dostęp do informacji i usług
oferowanych w ramach programów horyzontalnych.”
„Ostatecznie środki przeznaczane na politykę rozwoju regionalnego państwa trafiają do podmiotów samorządowych
(samorządów wojewódzkich, powiatów, gmin, związków gmin)
instytucji lokalnych i regionalnie realizujących programy, np.
promocji MSP lub rozwoju zasobów ludzkich; mogą nimi być
także podmioty państwowe, których wspieranie stanowi integralny element realizowanych programów rozwojowych. Te instytucje i organizacje będą odbiorcami dotacji i są zobowiązane
do przestrzegania wszelkich zasad i dotrzymania obowiązków z
tym związanych. Będą one odpowiadały za wybór bezpośrednich wykonawców inwestycji oraz dostawców usług i towarów.
Odpowiadają one także za wykonanie wszelkich zaplanowanych i finansowanych działań niezbędnych dla osiągnięcia wy-

znaczonych celów. Podmioty te są odpowiedzialne za gromadzenie odpowiedniej dokumentacji i danych pozwalających na
pełną kontrolę sposobu realizacji projektu. Indywidualne
wsparcie dla podmiotów gospodarczych będzie dopuszczalne w
ramach polityki rozwoju regionalnego jedynie przy zachowywaniu zasad konkurencji przewidzianych w przepisach odnoszących się do udzielania pomocy publicznej.”
„Ze względu na zróżnicowane możliwości pozyskiwania
środków przeznaczonych na politykę regionalną państwa finansowanie Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego należy
podzielić na dwie fazy:
* I faza - do momentu przystąpienia Polski do UE (zgodnie z
deklaracją rządu ma to nastąpić w roku 2003),
* II faza - od momentu wstąpienia Polski do UE do końca roku 2006.
Faza I
W fazie I możliwości finansowania NSRR będą bardzo
ograniczone i dopiero pod koniec tego okresu wszystkie województwa uczestniczyć będą w jednolitym, zintegrowanym
systemie polityki regionalnej. W tej fazie działania rządu będą
skierowane szczególnie na wsparcie budowy instytucjonalnych i
kadrowych podstaw prowadzenia polityki regionalnej oraz realizacji kontraktów i programów rozwoju regionalnego w ograniczonej liczbie obszarów określonych w programie wsparcia.
Punktem wyjścia do określenia środków dostępnych na realizację NSRR w tej fazie jest szacunkowe określenie możliwych do
uzyskania środków w ramach Phare, zarówno programu spójności społeczno-gospodarczej, jak i współpracy przygranicznej.
Środki krajowe są zasadniczo traktowane jako uzupełniające finansowanie środków zagranicznych. Założono przy tym,
że - zgodnie z zasadą dodatkowości - środki budżetu państwa
przeznaczone na realizację NSRR będą co najmniej równe wysokości środków dotychczas przeznaczonych na rozwój regionalny, tj. do czasu wejścia w życie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.”
„Istotnym źródłem finansowania kontraktów będą
środki na dofinansowanie inwestycji wieloletnich, stanowiących zadanie własne samorządów. Ustawa budżetowa na
rok 2000 przewiduje na lata 2000-2002 łączną kwotę wydatków z tego tytułu na ponad 4,1 mld zł.”
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„Tabela finansowa 2. Szacunkowa kwota alokacji na realizację Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na
lata 2003-2006
Środki Wspólnoty oraz środki krajowe niezbędne dla zapewnienia współfinansowania (w MEURO)
Koszt
całkowity

Lp.

Środki publiczne

ogółem

Priorytety

Wkład
Wspólnoty
(fundusze
strukturalne)

Sektor
prywatny
Wkład państwa

ogółem

budżet
państwa

informacyjnie

MIF

JST

Ogółem

inne, w
tym
fundusze
celowe

w tym
EBI

1

Infrastruktura
służąca
wzmacnianiu
konkurencyjności
regionów

4.114

4.114

2.880

1.234

411

617

206

0

2

Restrukturyzacja bazy
ekonomicznej
regionów
i tworzenie warunków
sprzyjających
jej
dywersyfikacji

2.176

1.632

1.088

544

326

218

0

544

3

Rozwój zasobów ludzkich

1.280

1.152

960

192

192

0

0

128

4

Wsparcie obszarów
wymagających
aktywizacji i
zagrożonych
marginalizacją

1.478

1.404

960

444

222

222

0

74

5

Rozwój współpracy
regionów

853

810

512

298

85

213

0

43

łącznie w
MEURO

9.901

9.112

6.400

2.712

1.236

206

789

w mln zł (1
EURO=4,0
zł)

39.604

824

3.156

1.270
36.448

25.600

10.848

4.944
5.080

Objaśnienia:
JST - jednostki samorządu terytorialnego
MIF - międzynarodowe instytucje finansowe”

Opracował: Pełnomocnik Stowarzyszenia „Rodzina Polska” woj. podkarpackiego - mgr inż. Józef Bizoń - tel.: (17) 87-14-862
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3.

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. – (Dz. U. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.).
Ustawa ta była kilkanaście razy aktualizowana, by w ostatecznym rozrachunku dostosować ją do realizacji planów centralnych zawartych w przyjętej przez Sejm RP „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju”. Koncepcji wykonanej pod dyktando Brukseli, w której na wstępie zapisano:
„Główną przesłanką określającą system celów jest historyczna szansa i narodowa konieczność dynamizacji
rozwoju Polski otwartej na globalny i europejski system gospodarowania i przełamania w ten sposób zapóźnienia cywilizacyjnego przez kształtowanie: ...”

W ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym zapisano m.in.”:
„Rozdział 2
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Art. 6. 1. W celu określenia polityki przestrzennej gminy,
rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, zwanego dalej "studium".
2. Zarząd gminy sporządza studium, uwzględniając
ustalenia strategii rozwoju województwa zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
3. Zarząd gminy przedkłada studium do zaopiniowania
organom, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 4. Nienadesłanie
opinii, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia studium, uważa
się za brak uwag.
4. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające, w szczególności z:
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania
i uzbrojenia terenu,
2) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych,
3) stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego
i kulturowego, w tym stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
4) prawa własności gruntów,
5) jakości życia mieszkańców,
6) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.”
5. W studium określa się, w szczególności:
1) obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną na podstawie przepisów szczególnych,
2) lokalne wartości zasobów środowiska przyrodniczego
i zagrożenia środowiskowe,
3) obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym wyłączone z zabudowy,
4) obszary zabudowane, ze wskazaniem, w miarę potrzeby,
terenów wymagających przekształceń lub rehabilitacji,
5) obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę, ze
wskazaniem, w miarę potrzeby, obszarów przewidzianych
do zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
5a) obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową wynikającą z potrzeby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,
6) kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej,
w tym obszary, na których będą stosowane indywidualne
i grupowe systemy oczyszczania ścieków, a także tereny
niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych,
7) obszary, dla których sporządzanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe na
podstawie przepisów szczególnych lub ze względu na istniejące uwarunkowania,
8) obszary przewidywane do realizacji zadań i programów wynikających z polityki, o której mowa w ust. 2.

6. Studium uchwala rada gminy.
7. Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi
podstawy do wydania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Art. 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym.”
........................................................................................
„Rozdział 5a

Kształtowanie i realizacja polityki przestrzennej województwa
Art. 54a. 1. W celu określenia uwarunkowań
i kierunków polityki przestrzennej organy samorządu województwa prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje
i sporządzają programy, odnoszące się do obszarów i zagadnień
- odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych prac.
2. Organy powiatu mogą prowadzić, w granicach swojej
właściwości rzeczowej, analizy i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszące się do obszaru powiatu i
zagadnień jego rozwoju.
Art. 54b. 1. Sejmik województwa uchwala strategię
rozwoju województwa określającą uwarunkowania, cele
i kierunki rozwoju województwa.
2. Sejmik województwa uchwala plan zagospodarowania
przestrzennego województwa, w którym określa się zasady organizacji struktury przestrzennej, w tym:
1) podstawowe elementy sieci osadniczej,
2) rozmieszczenie infrastruktury społecznej, technicznej
i innej,
3) wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury - z uwzględnieniem obszarów podlegających szczególnej ochronie.
3. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się zadania rządowe, służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 61 ust. 1, oraz ustala się obszary, na których
przewiduje się realizację tych celów.
4. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się zadania samorządu województwa, służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, zawarte w programach, o których mowa w art. 54d, oraz wskazuje się obszary, na
których przewiduje się realizację tych zadań, z zastrzeżeniem
art. 14 pkt 2 i art. 36 ust. 1 i 2.
5. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlega:
1) uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast w zakresie programów, o których mowa
w art. 58 ust. 1,
2) zaopiniowaniu przez:
a) Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,
z zastrzeżeniem pkt 1,
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organy gmin i powiatów (miast na prawach powiatu).”
.............................................................................
b)

„Rozdział 6

Kształtowanie i realizacja polityki przestrzennej państwa
Art. 55. W celu określenia podstaw i kierunków polityki przestrzennej państwa ministrowie i centralne organy
administracji rządowej prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i sporządzają programy odnoszące się do obszarów i zagadnień - odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych prac.
Art. 56. 1. Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w trybie prac nad strategią rozwoju kraju sporządza
i aktualizuje koncepcję polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, określającą zwłaszcza przyrodnicze, kulturowe,
społeczne i ekonomiczne uwarunkowania i cele oraz kierunki
tej polityki.
2. Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
przedstawia Radzie Ministrów koncepcję, o której mowa
w ust. 1. Rada Ministrów ustala, w jakim zakresie koncepcja ta
będzie stanowić podstawę sporządzania programów, zawierających zadania rządowe, służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych wpływających na przestrzenne zagospodarowanie kraju.
3. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast przedkłada
Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej koncepcję polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz okresowe raporty o
stanie zagospodarowania przestrzennego kraju.
4. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast powołuje Państwową Radę Gospodarki Przestrzennej jako organ doradczy
w sprawie koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju oraz ustala w regulaminie organizację i zasady działania
tej rady.

Art. 57. (skreślony).
Art. 58. 1. Ministrowie i centralne organy administracji rządowej sporządzają programy zawierające zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
2. Programy, o których mowa w ust. 1, po zaopiniowaniu przez Prezesa Rządowego Centrum Studiów
Strategicznych i po uzgodnieniu z Prezesem Urzędu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz z sejmikami właściwych województw, podlegają zatwierdzeniu przez
Radę Ministrów.
3. Przedmiotem uzgodnień, o których mowa w ust. 2,
jest spójność programu z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju i planem zagospodarowania przestrzennego województwa oraz zatwierdzonymi programami zadań rządowych
i uchwalonymi programami wojewódzkimi.
4. Rada Ministrów może upoważnić inne organy do zatwierdzania programów.
5. Warunkiem zatwierdzenia programów jest zapewnienie
środków finansowych niezbędnych do realizacji zobowiązań,
o których mowa w art. 14 pkt 2 i art. 36 ust. 1 i 2.
6. Organy, o których mowa w ust. 1, przekazują wojewodom zatwierdzone programy, w części dotyczącej ich właściwości.
Art. 59. (skreślony).
Art. 60. 1. Organy, o których mowa w art. 58 ust. 1, przekazują zatwierdzone programy Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, który sporządza i prowadzi centralny rejestr programów rządowych.
2. Przepisy o dostępie do informacji o środowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wskazują przypadki, gdy programy zawierające zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych zamieszcza się
w publicznie dostępnych wykazach.”
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4. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia
Programu wsparcia na lata 2001-2002. - (Dz. U. Nr 122 poz. 1326 z dnia 31 grudnia 2000 r., ze zm. Dz. U. Nr
39 poz. 460 z dnia 07.05.2001)
„Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rada Ministrów przyjmuje Program wsparcia na lata 2001-2002, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”

Wymieniony „program wsparcia” zawarty w kilkudziesięciustronicowym dokumencie daje dopiero w miarę szczegółowy obraz budowy całego machanizmu realizacji rękoma Polaków obcych planów na terytorium
Polski. Ukazuje mechanizm realizacyjny obcych planów przy użyciu samorządów terytorialnych wszystkich
3 szczebli - oraz innych podmiotów: agencji, instytucji, przedsiębiorców, w tym rolników i ich organizacji –
pod bardzo ścisłą kontrolą Brukseli za pośrednictwem Komitetu Integracji Europejskiej i przy pomocy utworzonych przez Urząd Rady Ministrów „Komitetu Monitorującego Program Wsparcia” (w którym zasiadają przedstawiciele Wspólnoty Europejskiej) oraz „Wojewódzkie Komitety Monitorujące” ( w którym zasiadają m.in.: Wojewoda, marszałek województwa, przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych,
podmiotów uprawnionych realizujących kontrakt wojewódzki, przedstawiciele ministrów).
W sposób szczególny widoczna jest rola kontraktu wojewódzkiego jako wędzidła realizacji planów UE na
terenie województwa i wmontowywania w ten proces samorządów gminnych, powiatowych oraz innych
w/w podmiotów.
Likwidacja szkół wiejskich była jednym z pierwszych zadań zrealizowanych przez samorządy powiatowe i
samorządy gminne w oparciu o dyrektywy zawarte w „programie wsparcia” wprowadzone pod dyktando
Brukseli.
W §15c ust. 5 tegoż programu wpisano:
„Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania realizuje - w ramach priorytetu:
1)

tworzenie i funkcjonowanie wyższych szkół zawodowych - następujący cel szczegółowy - wsparcie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawy poziomu wykształcenia zawodowego ludności na poziomie
wyższym,

2)

program rozwoju pracowni internetowych w szkołach - następujący cel szczegółowy - wsparcie inwestycji
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia szkół i innych placówek oświatowych w
sprzęt komputerowy na obszarze określonym w programie,

3)

program aktywizacji obszarów wiejskich - następujący cel szczegółowy - szkolenie nauczycieli i dyrektorów szkół, zaopatrzenie w materiały edukacyjne, oprogramowanie i inne pomoce szkoleniowe,
remonty szkół wiejskich i konsolidację sieci szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjach na obszarach wiejskich w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim,
świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim.”

W województwie podkarpackim zlikwidowano (lub drastycznie ograniczono liczbę klas) ponad 100 szkół
wiejskich pod pretekstem spadku przyrostu naturalnego, mimo, iż w ogłoszonej „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” z dnia 26 lipca 2001 r. na lata 2000-2030 wykazano województwo
podkarpackie jako „obszar o przewadze przyrostu naturalnego nad ujemnym saldem migracyjnym” (RYS.
5.) i pod względem urodzeń o tendencji najbardziej korzystnej w całej Polsce.
Mimo ujemnego salda migracyjnego (więcej osób opuszcza woj. podkarpackie niż się w nim osiedla) liczba
ludności woj. podkarpackiego wzrosłaby pod koniec 2030 roku o 45 tyś. osób.
Likwidacja szkół wiejskich i likwidacja przemysłu na doprowadzić do wysiedlenia wsi i zrealizowania założonego w koncepcji trendu wyrażonego w stwierdzeniu:
„Ubytek ogólnej liczby ludności spowodowany zostanie zmniejszaniem się liczby ludności wiejskiej, a tempo spadku będzie zwiększać się wraz z upływem lat, tak że w końcu lat 20. roczne ubytki
osiągną wielkość 60-70 tys. rocznie. W 2030 r. liczba ludności wsi wyniesie ok. 13.637 tys. osób,
tzn. będzie niższa o ponad 1,1 mln. osób niż obecnie (tj. o ok. 7,5%).”
W programie tzw. „wsparcia” przewidziano działania priorytetowe w stosunku do wszystkich ministerstw
za pośrednictwem kierujących nimi ministrów.
Dla zilustrowania treści tego aktu prawnego niżej podane są jego charakterystyczne zapisy.”
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„§ 1. Program wsparcia określa:
1) zakres, tryb i warunki wspierania przez Państwo programów wojewódzkich,
2) tryb powoływania, skład i zadania komitetu monitorującego, oceniającego skuteczność programu wsparcia,
3) szczegółowe cele kierunków i priorytetów ministrów
właściwych oraz zakres, tryb i warunki ich realizacji na podstawie kontraktu wojewódzkiego.”
„§ 2. Ilekroć w programie wsparcia jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 12
maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz.
1041 i Nr 109, poz. 1158),
...............................
4) ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 oraz z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268),
..............................
7) strategii - rozumie się przez to narodową strategię
rozwoju regionalnego, o której mowa w art. 11 ustawy, uchwaloną przez Radę Ministrów w dniu 28
grudnia 2000 r.
.............................
8)

Wstępnym Narodowym Planie Rozwoju 2000-2002
- rozumie się przez to dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej w dniu 22 grudnia 1999 r.,
określający kierunki wydatkowania środków Wspólnoty Europejskiej w okresie przedakcesyjnym,”

„§ 3. 1. Celem generalnym programu wsparcia jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz poszczególnych jego obszarów dla wzmacniania konkurencyjności, wzrostu poziomu życia i spójności społecznej, gospodarczej oraz
przestrzennej, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i z państwami i regionami Wspólnoty Europejskiej.
2. Wszystkie działania podejmowane w ramach programu
wsparcia realizują cel generalny.
3. Cel generalny realizowany jest poprzez działania wynikające z programów wojewódzkich, które uzyskały wsparcie
Rady Ministrów.”
„§ 4. 1. Działania wynikające z programów wojewódzkich, które mogą uzyskać wsparcie Rady Ministrów, powinny
koncentrować się na realizacji celów będących uszczegółowieniem priorytetów określonych w strategii.
2. Priorytet - rozbudowa i modernizacja infrastruktury
służącej wzmacnianiu konkurencyjności województw, realizowany jest poprzez następujące cele:
1) rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu
ponadlokalnym,
2) rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast,
3) rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
3. Priorytet - restrukturyzacja bazy ekonomicznej województw i tworzenie warunków jej dywersyfikacji, realizowany
jest poprzez następujące cele:
1) stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
2) wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer
technologii,
3) rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego.
4. Priorytet - rozwój zasobów ludzkich, realizowany jest
poprzez następujący cel - zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji.

5. Priorytet - wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją, realizowany jest poprzez
następujące cele:
1) aktywizacja obszarów wiejskich,
2) rewitalizacja bazy ekonomicznej miast.
6. Priorytet - rozwój współpracy regionów, realizowany
jest poprzez następujący cel - rozwój współpracy przygranicznej.”
„§ 5. 1. Wyróżnia się następujące rodzaje działań, które
realizują cel generalny i mogą uzyskać wsparcie w ramach programu wsparcia:
1) rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich
przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,
2) restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych
oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na
zasadach zrównoważonego rozwoju,
3) tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,
4) inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji
gospodarczych,
5) przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,
6) przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej,
będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i
rozwoju dziedzictwa kulturowego,
7) inwestycje poprawiające stan środowiska,
8) inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.
2. Szczegółowy wykaz rodzajów zadań służących realizacji działań wynikających z programów wojewódzkich, które
mogą uzyskać wsparcie w ramach programu wsparcia, określa
załącznik 1 do programu wsparcia.”
„§ 7. 1. Program wsparcia w zakresie działań wynikających z programów wojewódzkich, które mogą uzyskać wsparcie
Rady Ministrów, jest finansowany ze środków publicznych.
2. Środki przewidywane na realizację Programu wsparcia
na lata 2001-2002 w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wynoszą maksymalnie łącznie - 5.906.920 tys. zł, z tego:
1) w ramach środków udostępnionych w roku 2001 2.686.380 tys. zł,
2) w ramach środków udostępnionych w roku 2002 3.220.540 tys. zł.
3. Środki, o których mowa w ust. 2, obejmują:
1) dotacje na wsparcie zadań wynikających z programów
wojewódzkich, przeznaczone do objęcia kontraktami wojewódzkimi, również inwestycje wieloletnie jednostek
samorządu terytorialnego, w tym na metro warszawskie, z
tego:
a) środki określone w kalkulacji limitów dla województw
na rozliczenie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego,
b) środki określone w kalkulacji limitów dla województw
jako dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez podmioty uprawnione na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej,
c) środki określone w kalkulacji limitów dla województw
jako dotacje na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia dla jednostek samorządu terytorialnego,
2) dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek samorządu terytorialnego ze środków będących
w dyspozycji wojewodów i realizowanych w ramach zadań określonych w załączniku 1 do Programu wsparcia,
3) współfinansowanie z budżetu państwa Programu spójności społeczno-gospodarczej PHARE,
4) współfinansowanie z budżetu państwa programów współpracy przygranicznej PHARE oraz Zintegrowanego Programu Polska Granica Wschodnia, z wyjątkiem zadań
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wykonywanych w tym zakresie przez organy administracji
rządowej,
5) finansowanie z budżetu Wspólnoty Europejskiej Programu spójności społeczno-gospodarczej PHARE,
6) finansowanie z budżetu Wspólnoty Europejskiej Programów współpracy przygranicznej PHARE oraz Zintegrowanego Programu Polska Granica Wschodnia, z wyjątkiem zadań wykonywanych w tym zakresie przez organy
administracji rządowej.”
...........................................
„§ 9. Do podmiotów uprawnionych, wykonujących zadania programu wsparcia i otrzymujących w tym celu środki, o
których mowa w § 8 ust. 1, zalicza się:
1) samorząd województwa,
2) samorząd powiatu,
3) samorząd gminy,
4) regionalne i lokalne agencje oraz instytucje, wspierające
rozwój społeczno-gospodarczy,
5) przedsiębiorców, w tym rolników i ich organizacje, realizujące zadania w ramach kontraktów wojewódzkich,
6) inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych,
7) inne podmioty realizujące zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich.”
.................................
„Rozdział 4
Szczegółowy zakres wniosku zarządu województwa o
wsparcie ze środków finansowych z budżetu państwa zadań
zawartych w programie wojewódzkim oraz kryteria, których spełnienie upoważnia samorządy województw do uzyskania wsparcia”
„§ 10. 1. Program wsparcia realizowany jest poprzez kontrakty wojewódzkie.
2. Wniosek o przyznanie środków na finansowanie zadań,
wynikających z programu wojewódzkiego, musi wynikać z tego
programu i być dostosowany do okresu obowiązywania programu wsparcia oraz zawierać:
1) opis struktury społeczno-gospodarczej województwa,
uwzględniający sytuację na tle kraju i Wspólnoty Europejskiej w zakresie:
a) rynku pracy, zasobów ludzkich i edukacji,
b) rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich,
c) przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw oraz
sektora badawczo-rozwojowego,
d) turystyki,
e) ochrony środowiska,
f) infrastruktury technicznej i społecznej;
2) streszczenie realizowanej strategii rozwoju województwa,
w tym wybór celów i priorytetów,
3) opis i uzasadnienie wyboru celów i priorytetów, na które
ma być udzielone wsparcie, ze wskazaniem ich zgodności
z priorytetami strategii, o których mowa w § 4 ust. 2-6,
przy czym wybrane priorytety muszą w sposób zintegrowany oddziaływać na:
a) zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich,
b) rozwój i modernizację gospodarki, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorców,
c) rozwój i modernizację infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu;
4) opis działań, zadań będących inwestycjami wieloletnimi
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zadań o
wartości przekraczającej 10 mln zł, na podstawie wybranych priorytetów, z określeniem efektów ich realizacji
oraz wskaźników niezbędnych do monitorowania i oceny
oddziaływania;
5) opis komplementarnych działań nie objętych programem
wsparcia, realizowanych na terenie województwa, w tym
także współfinansowanych ze środków zagranicznych,

6) plan finansowy określający planowane zobowiązania oraz
wydatki w kolejnych latach budżetowych niezbędne do
realizacji proponowanych działań wynikających z programu wojewódzkiego, w podziale na:
a) priorytety,
b) działania, inwestycje wieloletnie jednostek samorządu
terytorialnego, zadania niestanowiące inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego o wartości przekraczającej 10 mln zł oraz inne zadania możliwe do określenia, wymienione w kontrakcie wojewódzkim
- z uwzględnieniem oczekiwanego dofinansowania ze
strony Państwa, środków własnych, podmiotów uprawnionych oraz środków z innych źródeł, według formularza
stanowiącego załącznik 4 do programu wsparcia,
7) proponowane rozwiązania w zakresie realizacji wniosku,
w tym:
a) opis proponowanych rozwiązań w zakresie sposobu
wdrażania, w tym określenie podmiotów uprawnionych,
b) opis proponowanych systemów monitorowania i oceny zgodny z programem wsparcia,
c) informacje na temat przebiegu konsultacji prowadzonych w związku z wnioskiem oraz przewidywanego
udziału we wdrażaniu kontraktu jednostek samorządu
terytorialnego, administracji rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych,
szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, a
także organizacji międzynarodowych oraz innych
władz regionalnych i lokalnych,
d) opis proponowanych procedur dotyczących uruchamiania i obiegu przepływów finansowych, które muszą być zgodne z przepisami programu wsparcia, oraz
mających na celu zapewnienie ich przejrzystości,
e) opis proponowanych rozwiązań i procedur służących
kontroli, zgodny z programem wsparcia.
3. W celu uzyskania wsparcia dla działań wynikających z
programów wojewódzkich wniosek powinien spełniać następujące kryteria:
1) realizować cele i priorytety strategii oraz programu
wsparcia w tym przynajmniej priorytety określone w § 4
ust. 2-4,
2) wspierać procesy spójności społeczno-gospodarczej kraju
w perspektywie integracji ze Wspólnotą Europejską,
zgodnie z celem i priorytetami Wstępnego Narodowego
Planu Rozwoju,
3) zapewniać spójność proponowanych działań z działaniami
podejmowanymi przez ministrów właściwych,
4) przewidywać pozytywne efekty podejmowanych działań
określone za pomocą wskaźników monitorowania,
5) zakładać finansowanie zadań spośród określonych w załączniku 1 do programu wsparcia,
6) uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
7) przewidywać w pierwszym rzędzie finansowanie działań i
zadań o charakterze rozwojowym i modernizacyjnym, w
stopniu nie utrudniającym wolnej konkurencji,
8) przyczyniać się do powstawania nowych lub utrzymywania istniejących miejsc pracy,
9) zapewniać udział jednostek samorządu terytorialnego,
administracji rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, szkół wyższych,
jednostek badawczo-rozwojowych w przygotowaniu
wniosku i realizacji kontraktu wojewódzkiego,
10) zapewniać odpowiednie zasoby kadrowe i instytucjonalne
niezbędne do wdrożenia proponowanych w województwie
działań,
11) w przypadku działań i zadań realizowanych z udziałem
środków Wspólnoty Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 3a,
należy dążyć, aby udział środków krajowych pochodzą-
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cych spoza budżetu państwa nie był mniejszy niż 25%
wartości działania lub zadania.
3a. Postanowienia ust. 3 pkt 11 nie mają zastosowania do
działań i zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu spójności społeczno-gospodarczej PHARE 2001.
4. Zadania przedstawione do realizacji w ramach kontraktów wojewódzkich i przewidziane do współfinansowania środkami Wspólnoty Europejskiej oraz innych darczyńców zagranicznych muszą spełniać warunki określone przepisami dotyczącymi tych środków.”
................................

„§ 13. 1. Ze środków finansowych z budżetu państwa
mogą być dofinansowywane działania wynikające z programów
wojewódzkich, realizowane w ramach kontraktów wojewódzkich, na zasadach określonych w programie wsparcia.
2. Ostateczna kwota dofinansowania działań wynikających z programu wojewódzkiego przedstawionych we wniosku
ustalana jest w wyniku rokowań pomiędzy ministrem a zarządem województwa.
3. Łączne nakłady na wykonanie zadań objętych kontraktem wojewódzkim oraz zakres, sposób i źródła finansowania
tych zadań określa kontrakt wojewódzki. Nakłady te, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1, nie mogą przekraczać w poszczególnych
województwach limitów, o których mowa w § 8 ust. 10.
4. Środki na nakłady, o których mowa w ust. 3, mogą być
przekazywane w ratach. Szczegółowe zasady, terminy i tryb
przekazywania rat określa kontrakt wojewódzki.
5. W przypadku gdy kontraktem wojewódzkim zostały
objęte środki zagraniczne, których rozdział na województwa i
wysokość na mocy umów międzynarodowych jest inna od zakładanej, różnica ta zostanie uwzględniona w obliczeniach limitu środków dla realizacji kolejnego programu wsparcia po roku
2002.
6. Po zawarciu kontraktu wojewódzkiego właściwy miejscowo wojewoda informuje jednostki samorządu terytorialnego
jako podmioty uprawnione o ustalonych dla nich kwotach środków finansowych na realizację przyjętych przez nie zadań oraz
o kwotach środków finansowych przekazywanych za ich pośrednictwem dla innych podmiotów uprawnionych. Informacje
dla innych podmiotów uprawnionych o środkach finansowych
na realizację przyjętych przez nie zadań przekazują odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego.
7. Kwoty wydatkowane na podstawie art. 1 pkt 20 ustawy
z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041) zalicza się
do środków objętych kontraktem po jego zawarciu.”
................................

„§ 15b. Programem wsparcia są objęte zadania ministrów
właściwych, które realizują cel generalny programu wsparcia,
są terytorialnie ukierunkowane i mieszczą się w zadaniach określonych w art. 5 ust. 3 ustawy.”
................................

„§ 15c. 1. Cele szczegółowe ministrów właściwych mogą
być realizowane na terenie całego kraju, na obszarach przez
nich wyznaczonych.
2. Działania ministrów właściwych objęte programem
wsparcia koncentrują się na realizacji celów będących uszczegółowieniem priorytetów określonych w ust. 3-9.
3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w ramach
priorytetu Program aktywizacji obszarów wiejskich realizuje cele szczegółowe:
a) koordynację programu i jego realizację we współpracy
z: ministrem właściwym do spraw pracy, ministrem
właściwym do spraw oświaty i wychowania, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej
oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
b) budowę infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich na terenie całego kraju.”
...............................

„8. Minister właściwy do spraw zdrowia realizuje w
ramach priorytetu Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia następujące cele szczegółowe:
1) poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych,
2) poprawa jakości świadczonych usług,
3) racjonalizacja kosztów usług poprzez dofinansowanie
programów zmian struktury świadczeniodawców usług
zdrowotnych,
4) restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej objętych
programem,
5) realizacja programów prywatyzacyjnych,
6) adaptacja pomieszczeń i modernizacja infrastruktury zakładów opieki zdrowotnej,
7) zakupy i wymiana sprzętu na sprzęt wyższej i lepszej jakości,
8) analiza i wdrażanie nowych technik medycznych.
9. Program wsparcia obejmuje także:
1) zadania własne samorządów województw, wykazane w lp.
I poz. 43 załącznika 6 do programu wsparcia; dotacje
przeznaczone na dofinansowanie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego, wykazane w lp. II załącznika 6 do programu
wsparcia, dofinansowanie przez wojewodów w ramach
innych zadań niż określone w załączniku 1 do programu
wsparcia,
3) inwestycje wieloletnie państwowych jednostek i zakładów
budżetowych, państwowych jednostek organizacyjnych i
przedsiębiorstw, na które przewidziane są środki w lp. III
załącznika 6 do programu wsparcia.
10. Szczegółowy wykaz zadań, z zastrzeżeniem ust. 9, objętych programem wsparcia i realizujących cele szczegółowe
ministrów właściwych, określa załącznik 4 do programu wsparcia.”
..................................

„§ 16. 1. Monitorowanie realizacji programu wsparcia jest
prowadzone na podstawie wskaźników określonych w kontraktach wojewódzkich, z uwzględnieniem danych opublikowanych
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wskaźniki powinny odnosić się do celów, priorytetów i
działań, a w przypadku inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsięwzięć o wartości przekraczającej 10 mln zł - także zadań.”
„§ 17. 1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego
wdrażania programu wsparcia tworzy się Komitet Monitorujący Program Wsparcia, zwany dalej "Komitetem".
2. Komitet powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia programu wsparcia.
3. Przewodniczącym Komitetu jest minister lub jego
przedstawiciel.
4. Obsługę prac Komitetu zapewnia minister.
5. W skład Komitetu wchodzi po jednym przedstawicielu
ministrów właściwych do spraw:
1) administracji publicznej,
2) finansów publicznych,
3) gospodarki,
4) gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
5) łączności,
6) oświaty i wychowania,
7) pracy,
8) rolnictwa,
9) rozwoju regionalnego,
10) rozwoju wsi,
11) szkolnictwa wyższego,
12) środowiska,
13) transportu,
14) turystyki,
15) zdrowia,
oraz przedstawiciele:
16) Głównego Urzędu Statystycznego,
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17) Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,
18) samorządów województw,
19) wojewodów.
6. Przedstawicielami, o których mowa w ust. 5 pkt 14 i
15, są odpowiednio przewodniczący Konwentu Wojewodów
oraz Konwentu Marszałków Województw.
7. Jeśli zakres omawianych spraw tego wymaga, w obradach Komitetu, na pisemne zaproszenie przewodniczącego,
mogą uczestniczyć z prawem głosu przedstawiciele innych ministrów właściwych oraz bez prawa głosu przedstawiciele innych instytucji.
8. Przedstawiciele Wspólnoty Europejskiej uczestniczą w
pracach Komitetu na zasadzie obserwatora bez prawa głosu.
9. Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący przynajmniej cztery razy w roku.”
„§ 18. 1. Do zadań Komitetu należy:
1) zatwierdzanie, przed przedłożeniem Radzie Ministrów,
rocznego sprawozdania i raportu końcowego, opracowanych przez ministra na podstawie raportów, o których
mowa w § 21 ust. 1, przygotowywanych przez wojewodów,
2) monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji działań podejmowanych w ramach
programu wsparcia i ich zgodności z celami oraz priorytetami, o których mowa w § 4 ust. 2-6,
3) monitorowanie właściwego wdrażania oraz realizacji celów i priorytetów programu wsparcia, w tym również w
zakresie kompetencji ministrów właściwych.
2. W celu wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1,
Komitet powinien zapewnić:
1) zgodność działań podejmowanych w ramach programu
wsparcia z regulacjami prawnymi krajowymi i Wspólnoty
Europejskiej, z uwzględnieniem programów realizowanych na podstawie memorandów finansowych i ratyfikowanych umów międzynarodowych,
2) zgodność wyboru zadań, służących realizacji programów
wojewódzkich oraz kontraktów wojewódzkich, z programem wsparcia, strategią oraz Wstępnym Narodowym Planem Rozwoju, a także innymi strategiami i programami
rządowymi, które określają cele i priorytety programów
realizowanych na terenie województwa przez ministrów
właściwych, które objęte są programem wsparcia,
3) koordynację działań w zakresie promocji i upowszechniania informacji o programie wsparcia i kontraktach wojewódzkich,
4) monitorowanie przebiegu realizacji programu wsparcia i
kontraktów wojewódzkich.”
„§ 19. 1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego
wdrażania kontraktów wojewódzkich, w każdym z województw, w których kontrakt zostanie zawarty, tworzy się komitet monitorujący kontrakt wojewódzki, zwany dalej "komitetem
monitorującym".
2. W skład komitetu monitorującego wchodzą przedstawiciele:
1) ministra,
2) właściwego miejscowo wojewody,
3) właściwego miejscowo zarządu województwa,
4) właściwych miejscowo samorządów powiatowych i
gminnych,
5) podmiotów uprawnionych, realizujących zadania w ramach kontraktu wojewódzkiego,
6) ministrów właściwych - dysponentów środków objętych
kontraktem wojewódzkim.
3. Komitetowi monitorującemu przewodniczy właściwy miejscowo wojewoda, a jego zastępcą jest właściwy miejscowo marszałek województwa.
4. Obsługę prac komitetu monitorującego zapewnia właściwy miejscowo wojewoda.

5. Posiedzenia komitetu monitorującego zwołuje przewodniczący przynajmniej 4 razy w roku, w odstępach trzymiesięcznych.
6. Szczegółowy tryb powoływania, skład i zadania komitetu monitorującego określa kontrakt wojewódzki.”
„§ 20. 1. Do zadań komitetu monitorującego należy w
szczególności:
1) monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji kontraktu wojewódzkiego i podejmowanych w jego ramach zadań,
2) ocena i wydawanie rekomendacji, mających na celu zapewnienie spójności działań realizowanych w ramach
kontraktu wojewódzkiego z działaniami podejmowanymi
na terenie województwa przez ministrów właściwych, na
podstawie przepisów odrębnych,
3) ocena i wydawanie rekomendacji, dotyczących podejmowania działań w zakresie promocji i upowszechniania informacji o kontrakcie wojewódzkim i udziale podmiotów
uprawnionych w jego realizacji, w tym roli środków z budżetu państwa z wyodrębnieniem środków pochodzących
ze Wspólnoty Europejskiej,
4) zatwierdzanie rocznego raportu na temat stanu realizacji
kontraktu wojewódzkiego, o którym mowa w § 21 ust. 1.
2. Do monitorowania i oceny rezultatów wdrażania kontraktu wojewódzkiego komitet monitorujący stosuje wskaźniki
finansowe i rzeczowe określone w kontrakcie wojewódzkim.
3. Właściwy miejscowo komitet monitorujący, w wyniku
dokonywanej oceny rezultatów wdrażania kontraktu wojewódzkiego, rekomenduje w razie konieczności, podmiotom uprawnionym, działania zmierzające do usunięcia przeszkód we
wdrażaniu kontraktu wojewódzkiego.”
„Rozdział 6
Szczegółowy tryb i zakres oceny oraz kontroli skuteczności i
efektywności wykonania zadań oraz podmioty uprawnione
do kontroli”
„§ 21. 1. Właściwy miejscowo wojewoda przygotowuje
do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym
roczny raport na temat stanu realizacji kontraktu wojewódzkiego, a po zakończeniu okresu wydatkowania środków określonych w programie wsparcia i objętych kontraktem wojewódzkim - raport końcowy.
2. Raporty, o których mowa w ust. 1, właściwy miejscowo wojewoda przygotowuje z wykorzystaniem informacji
zbiorczych przygotowywanych przez zarząd województwa.
3. Informacje zbiorcze, o których mowa w ust. 2, zarząd
województwa przygotowuje do dnia 5 lutego roku następującego po roku budżetowym na podstawie informacji składanych
przez podmioty uprawnione, do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym.
4. Przed sporządzeniem informacji zbiorczych przekazywanych właściwemu miejscowo wojewodzie dane zawarte w
informacjach otrzymanych od podmiotów uprawnionych są weryfikowane przez zarząd województwa.
5. Właściwy miejscowo wojewoda przed sporządzeniem
raportów, o których mowa w ust. 1, przekazywanych ministrowi, weryfikuje dane zawarte w informacji zbiorczej otrzymanej
od zarządu województwa, we współpracy z komitetem monitorującym.
6. Raporty, o których mowa w ust. 1, przedkładane są do
zatwierdzenia właściwemu miejscowo komitetowi monitorującemu.
7. Raport końcowy musi zawierać wykaz zadań, finansowanych zgodnie z § 7 ust. 2, oraz terminy zakończenia realizacji
tych zadań.
8. Raporty, o których mowa w ust. 1, po zatwierdzeniu
przez właściwy miejscowo komitet monitorujący przekazywane
są ministrowi celem akceptacji.
9. W przypadku gdy minister nie zaakceptuje raportu,
niezwłocznie informuje o tym właściwego miejscowo wojewo-
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dę, który przygotowuje poprawioną wersję raportu w terminie
14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.”
„§ 22. 1. Minister przygotowuje sprawozdanie roczne
oraz raport końcowy z realizacji programu wsparcia i przedkłada go Radzie Ministrów do dnia 30 kwietnia roku następującego
po roku budżetowym.
2. Sprawozdanie roczne oraz raport końcowy zawierają
następujące informacje:
1) opis zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej województw i kraju, będących wynikiem realizacji zadań realizowanych w ramach kontraktów wojewódzkich i programie wsparcia,
2) ocenę stopnia osiągania celów zdefiniowanych w programach wojewódzkich i programie wsparcia,
3) postęp realizacji kontraktów wojewódzkich oraz programu
wsparcia w odniesieniu do priorytetów i zadań,
4) postęp finansowania kontraktów wojewódzkich oraz programu wsparcia w odniesieniu do priorytetów i zadań, w
tym wykaz płatności,
5) działania podjęte dla zagwarantowania jakości i efektywności wdrażania, w szczególności:
a) działania w zakresie monitorowania, kontroli finansowej i oceny oraz ich zgodność z programem wsparcia,
b) opis problemów zaistniałych w trakcie realizacji kontraktu wojewódzkiego i programu wsparcia oraz podjętych działań w celu ich usunięcia,
c) opis działań informacyjnych i promocyjnych na temat
kontraktu wojewódzkiego i programu wsparcia.
6) kroki podjęte dla zapewnienia koordynacji działań podejmowanych w ramach kontraktów wojewódzkich i programu wsparcia z innymi działaniami.”

„§ 23. Podmiotami uprawnionymi do kontroli zadań realizowanych w ramach programu wsparcia są:
1) minister,
2) właściwi miejscowo wojewodowie,
3) właściwe miejscowo zarządy województw,
4) ministrowie właściwi w zakresie środków pozostających
w ich dyspozycji, objętych kontraktami wojewódzkimi.”
.....................................

„§ 26. 1. Efektywność i skuteczność wykorzystania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa oraz środków Wspólnoty Europejskiej wydatkowanych w ramach programu wsparcia jest przedmiotem oceny przed, w połowie okresu realizacji oraz po zakończeniu realizacji programu wsparcia.
2. Ocena efektywności i skuteczności wykorzystania
środków publicznych przeznaczonych na realizację programu
wsparcia, zwanego dalej "oceną", uwzględnia w szczególności:
1) kompleksowe oddziaływanie realizacji programu wsparcia
na osiąganie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej z krajami i regionami Wspólnoty Europejskiej
oraz osiąganie celów zdefiniowanych w strategii i programie wsparcia,
2) skutki oddziaływania realizacji priorytetów określonych w
programie wsparcia i objętych kontraktami wojewódzkimi
na sytuację społeczno-gospodarczą województw.
3. Konieczność podjęcia uzupełniających ocen programu
wsparcia i kontraktów wojewódzkich może być wskazana przez
Komitet oraz komitety monitorujące.
4. Wyniki oceny powinny być powszechnie dostępne.”

5. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. „o działach administracji rządowej /tekst jednolity/” (Dz. U. Nr 82 poz. 928 z 1999 r. z późn. zm.), uchwalona przez Sejm RP za czasów koalicji SLD-PSL,
a następnie wielokrotnie uzupełniana o brakujące elementy przez tzw. prawicowy Sejm (AWS-UW)
w latach następnych, stanowi bardzo istotne uzupełnienie całego zbudowanego mechanizmu likwidacji
Państwa Polskiego. Przytoczenie w tym miejscu jej istotnych fragmentów jest konieczne dla właściwego
zrozumienia zbudowanego mechanizmu podstępnego działania. W ustawie tej czytamy:
„Art. 1. Ustawa określa zakres działów administracji rządowej, zwanych dalej "działami", oraz właściwość ministra kierującego danym działem.
Art. 2. Ustawę stosuje się odpowiednio do przewodniczących określonych w ustawach komitetów, którzy są powołani w
skład Rady Ministrów - z zastrzeżeniem przepisów tych ustaw
dotyczących kierowania działem przez komitet oraz z zastrzeżeniem art. 18.
Art. 3. 1. Ustalenie szczegółowego zakresu działania ministra kierującego określonym działem następuje na zasadach
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy
Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z
1999 r. Nr 82, poz. 929), z uwzględnieniem przepisów niniejszej
ustawy.
2. Podział ministerstwa na komórki organizacyjne, dokonywany zgodnie z art. 39 ustawy, o której mowa w ust. 1, uwzględnia podział na działy w ten sposób, że działowi odpowiada w całości jeden lub więcej departamentów.
Art. 4. 1. Ministra kierującego określonym działem określa
się jako ministra właściwego do spraw oznaczonych nazwą danego działu, określoną w art. 5.
2. Minister kierujący działem administracji rządowej jest
właściwy w sprawach z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w odrębnych
przepisach do kompetencji innego organu.
3. Ministrowie właściwi do spraw oznaczonych nazwą danego działu mogą wykonywać inne zadania i kompetencje, jeżeli
przewidują to przepisy odrębne.

4. Kierowanie działami administracji rządowej, o których
mowa w art. 5 pkt 2, 3 i 7, powierza się jednemu ministrowi.
Art. 4a. 1. Minister kierujący działem administracji rządowej
jest właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do tego działu.
2. Uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowanych oznacza uznawanie tych kwalifikacji w znaczeniu przewidzianym w
Unii Europejskiej.
3. Minister kierujący działem administracji rządowej może,
w drodze rozporządzenia, upoważnić do wykonywania zadania
określonego w ust. 1 jednostkę organizacyjną podległą ministrowi, samorząd zawodowy, organizację gospodarczą lub organ rejestrowy.”
..............................................

„Art. 23. 1. Dział rozwój wsi obejmuje sprawy:
1) ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne,
2) scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji
gruntów oraz podziału i rozgraniczenia nieruchomości na
obszarze wsi,
3) infrastruktury wsi, w szczególności:
a) melioracji, w zakresie spraw nie objętych działem gospodarka wodna, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wodę
oraz oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami,
b) elektryfikacji i gazyfikacji w zakresie spraw nie objętych
działem gospodarka oraz telefonizacji wsi w zakresie
spraw nie objętych działem łączność,
4) ubezpieczenia społecznego rolników,
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5) rozwoju przedsiębiorczości, w tym w szczególności podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspomagania pozarolniczych form aktywności zawodowej i gospodarczej mieszkańców wsi.
2. W zakresie ubezpieczenia społecznego rolników minister
właściwy do spraw rozwoju wsi współdziała z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.
3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór
nad działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.”
„Art. 23a. Dział rozwój regionalny obejmuje sprawy:

7) koordynacji w zakresie programowania i wykorzystania
funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności,
8) opracowywania narodowego planu rozwoju będącego
podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Komisją Europejską, określającej wykorzystanie przez Polskę środków strukturalnych Unii
Europejskiej.”
„Art. 28. 1. Dział środowisko obejmuje sprawy:
1) ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów,

1) współpracy z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego w zakresie spraw społecznogospodarczego rozwoju kraju,

2) ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody,

2) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju regionalnego,

3) geologii,

3) opracowywania projektów narodowej strategii rozwoju regionalnego,

5) (skreślony),

4) opracowywania projektów i wykonywania programów
wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2000 r.
o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550),
5) kontraktów wojewódzkich zawieranych w trybie ustawy, o
której mowa w pkt 4,
6) monitorowania i oceny przebiegów realizacji programu
wsparcia i kontraktów wojewódzkich, o których mowa w
pkt 4 i 5, oraz przedstawiania Radzie Ministrów analiz,
sprawozdań i wniosków dotyczących wykonania programów wsparcia i kontraktów wojewódzkich,

4) gospodarki zasobami naturalnymi,
6) kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska,
7) leśnictwa,
8) ochrony lasów i gruntów leśnych,
9) łowiectwa.
2. Ministrowi właściwemu do spraw środowiska podlega
Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
3. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór
nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz nad działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe".

Zbudowane mechanizmy prawno-organizacyjne przy pomocy przywołanych p/w (oraz opisanych w
części 1-wszej opracowania) ustaw i rozporządzeń zostały schematycznie (z licznymi opisami dla ułatwienia
ich prawidłowego zrozumienia) przedstawione w „Rozdziale I” na kolejnych p/n rysunkach:
Rys. 0. – Koordynacja Kontraktów Wojewódzkich (Regionalnych) z celami UE,
Rys. A. – Kontrakt Wojewódzki a UE,
Rys. B. – Uzgodnienia i nadzór kontraktu,
Rys. C. – Kontrola Agencji i Funduszy.
ZESTAWIENIE_1 – zawiera zestawienie zapisów statutów jednostek administracji rządowej i jednostek
administracji samorządowej pod kątem współpracy z Unią Europejską już w chwili
obecnej (stan na sierpień 2001 r.).
W „Rozdziale II” - przedstawiono zapisy aktów prawnych - ustanowionych uchwałami konkretnych sejmików województw - dotyczące wprowadzenia w życie „kontraktu wojewódzkiego”
„Rozdział III” – został poświęcony „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” przyjętej
przez Radę Ministrów RP w dniu 5.10.1999 r. i uchwalonej przez Sejm RP
w dniu 17.11.2000 r.
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Rys. 0. - Koordynacja Kontraktów Wojewódzkich (Regionalnych) z celami UE – BRUKSELI
w oparciu o program wsparcia na lata 2001-2002 – (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2000 r.)

Układ Europejski

04.09.1997
Ustawa z dn. 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej – (Dz. U. Nr 82 poz. 928 z 1999 r. z późn. zm.)
Art. 23a. Dział rozwój regionalny obejmuje sprawy:
1) współpracy z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego w zakresie spraw społecznogospodarczego rozwoju kraju,
2) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
w zakresie rozwoju regionalnego,
3) opracowywania projektów narodowej strategii rozwoju regionalnego,
4) opracowywania projektów i wykonywania programów
wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2000 r.
o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550),

UE86- -BRUKSELA
Artykuł
Rozwój regionalny.

kontraktów wojewódzkich zawieranych w trybie ustawy,
o której mowa w pkt 4,
6) monitorowania i oceny przebiegów realizacji programu
wsparcia i kontraktów wojewódzkich, o których mowa
w pkt 4 i 5, oraz przedstawiania Radzie Ministrów analiz,
sprawozdań i wniosków dotyczących wykonania programów
wsparcia i kontraktów wojewódzkich,
7) koordynacji w zakresie programowania i wykorzystania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności,
8) opracowywania narodowego planu rozwoju będącego podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Komisją Europejską, określającej wykorzystanie przez Polskę środków strukturalnych Unii Europejskiej.
5)

SEJM

1. Strony będą zacieśniać współpracę w zakresie
rozwoju regionalnego i planowania gospodarki gruntami.
................................................................................................

08.08.1996

RZĄD

08.08.1996
RZĄDOWE
CENTURM
STUDIÓW
STRATEGICZNYCH

08.08.1996

KOMITET
INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ

22.12.1999
‘WSTĘPNY NARODOWY PLAN’
‘ROZWOJU na lata 2001-2002.

Minister kierujący działem administracji rządowej – rozwój regionalny – (Rozporządzenie RM z 28.12.2000 r. - program wsparcia)
„§ 4. 1. Działania wynikające z programów wojewódzkich, które mogą uzyskać wsparcie Rady Ministrów, powinny koncentrować się na realizacji celów będących uszczegółowieniem priorytetów określonych w strategii.” – {§1 pkt 7 - w narodowej strategii rozwoju regionalnego}.
„§ 10. 1. Program wsparcia realizowany jest poprzez kontrakty wojewódzkie.”
„Szczegółowe cele kierunków i priorytetów ministrów właściwych oraz zakres, tryb i warunki ich realizacji na podstawie kontraktu wojewódzkiego”
„§ 15c. 1. Cele szczegółowe ministrów właściwych mogą być realizowane na terenie całego kraju, na obszarach przez nich wyznaczonych.
2. Działania ministrów właściwych objęte programem wsparcia koncentrują się na realizacji celów będących uszczegółowieniem priorytetów określonych w ust. 3-9.”

„§ 15c. 3. Minister właściwy
do spraw rozwoju wsi w ramach priorytetu Program aktywizacji obszarów wiejskich
realizuje cele szczegółowe:
a) koordynację programu i jego
realizację we współpracy z: ministrem właściwym do spraw
pracy, ministrem właściwym do
spraw oświaty i wychowania,
ministrem właściwym do spraw
administracji publicznej oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ...”

„§ 15c.
4. Minister
właściwy
do spraw
pracy realizuje - w
ramach
priorytetu:
...”

„§ 15c. 5. Minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania realizuje - w ramach priorytetu: ...
3) program aktywizacji obszarów
wiejskich - następujący cel szczegółowy - szkolenie nauczycieli i dyrektorów szkół, zaopatrzenie w materiały edukacyjne, ... , remonty szkół
wiejskich i konsolidację sieci szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjach na obszarach wiejskich w
województwach: kujawskopomorskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim.”

„§ 15c. 6. Minister

„§ 15c. 7. Minister

właściwy do spraw administracji publicznej realizuje - w ramach priorytetu:
1) Strategiczny Program
Rządowy dla Oświęcimia następujący cel szczegółowy - wsparcie inwestycji jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie
infrastruktury technicznej
na obszarze objętym
programem, ...”

właściwy do spraw środowiska realizuje w ramach priorytetu Tworzenie parków narodowych i
uregulowanie własności
gruntów w Parkach Narodowych: Białowieskim,
Gorczańskim, Kampinoskim i Ujście Warty cel
szczegółowy - dokonanie
wykupu gruntów na rzecz
Skarbu Państwa oraz utworzenie Parku Narodowego
Ujście Warty.”

„§ 15c.
8. Minister właściwy

„§ 15c. 9. Program wsparcia
obejmuje także:

do spraw zdrowia
realizuje w ramach
priorytetu Program
działań osłonowych
i restrukturyzacji w
ochronie zdrowia
następujące cele
szczegółowe:
................................
4) restrukturyzacja
zakładów opieki
zdrowotnej objętych
programem, ...”

1) zadania własne samorządów
województw, wykazane w lp. I
poz. 43 załącznika 6 do programu wsparcia; dotacje przeznaczone na dofinansowanie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów
pasażerskich,
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego, ..., dofinansowanie
przez wojewodów w ramach innych
zadań ...”

‘KONTRAKT WOJEWÓDZKI (REGIONALNY)’
Opracował: Pełnomocnik Stowarzyszenia „Rodzina Polska” woj. podkarpackiego - mgr inż. Józef Bizoń - tel.: (17) 87-14-862 Boguchwała A.D. 15 kwietnia 2002 r.
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Załącznik do Rys. 0. – Pełny wykaz priorytetów ministrów właściwych.
„ Szczegółowe cele kierunków i priorytetów ministrów właściwych oraz zakres, tryb i warunki ich realizacji na podstawie
kontraktu wojewódzkiego
§ 15b. Programem wsparcia są objęte zadania ministrów właściwych, które realizują cel generalny programu wsparcia, są terytorialnie ukierunkowane i mieszczą się w zadaniach określonych w
art. 5 ust. 3 ustawy.
§ 15c. 1. Cele szczegółowe ministrów właściwych mogą być realizowane na terenie całego kraju, na obszarach przez nich wyznaczonych.
2. Działania ministrów właściwych objęte programem wsparcia koncentrują się na realizacji celów będących uszczegółowieniem priorytetów określonych w ust. 3-9.
3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w ramach priorytetu Program aktywizacji obszarów wiejskich realizuje cele
szczegółowe:

a) koordynację programu i jego realizację we współpracy z: ministrem właściwym do spraw pracy, ministrem
właściwym do spraw oświaty i wychowania, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych,
b)
budowę infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich na terenie całego kraju.
4. Minister właściwy do spraw pracy realizuje - w ramach
priorytetu:
1) wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych
marginalizacją i zgodnie z art. 37h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14
grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
(Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56) następujący cel szczegółowy dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych
jako zadania własne gmin, powiatów w systemie robót publicznych w powiatach (gminach) zagrożonych szczególnie
wysokim bezrobociem strukturalnym w trybie i na warunkach
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18
sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim
bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 70, poz. 781 i z 2000 r.
Nr 38, poz. 420),
2) rozwój zasobów ludzkich - następujące cele szczegółowe:
a) wsparcie programów inicjowanych przez organy samorządu
województwa, mających na celu zmniejszenie negatywnych
skutków bezrobocia oraz utrzymanie lub tworzenie miejsc
pracy i realizowanych poprzez świadczenie usług rynku pracy przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 37i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz w
trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa
(Dz. U. Nr 68, poz. 806),
b) wsparcie programów inicjowanych przez organy samorządu
województwa w zakresie reorientacji zawodowej i rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach realizacji Programu aktywizacji obszarów wiejskich w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania realizuje - w ramach priorytetu:
1) tworzenie i funkcjonowanie wyższych szkół zawodowych - następujący cel szczegółowy - wsparcie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawy poziomu wykształcenia zawodowego ludności na poziomie wyższym,
2) program rozwoju pracowni internetowych w szkołach - następujący cel szczegółowy - wsparcie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia szkół i innych placówek oświatowych w sprzęt komputerowy na obszarze określonym w programie,

3) program aktywizacji obszarów wiejskich - następujący cel
szczegółowy - szkolenie nauczycieli i dyrektorów szkół,
zaopatrzenie w materiały edukacyjne, oprogramowanie i inne
pomoce szkoleniowe, remonty szkół wiejskich i konsolidację
sieci szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjach na
obszarach wiejskich w województwach: kujawsko-pomorskim,
lubelskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim.
6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej realizuje - w ramach priorytetu:
1) Strategiczny Program Rządowy dla Oświęcimia - następujący
cel szczegółowy - wsparcie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury technicznej na obszarze
objętym programem,
2) Dwuletni program na lata 2001-2002 Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez
wojska Federacji Rosyjskiej - następujący cel szczegółowy wsparcie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze określonym w tym programie.
7. Minister właściwy do spraw środowiska realizuje w ramach priorytetu Tworzenie parków narodowych i uregulowanie
własności gruntów w Parkach Narodowych: Białowieskim, Gorczańskim, Kampinoskim i Ujście Warty cel szczegółowy - dokonanie wykupu gruntów na rzecz Skarbu Państwa oraz utworzenie
Parku Narodowego Ujście Warty.
8. Minister właściwy do spraw zdrowia realizuje w ramach
priorytetu Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia następujące cele szczegółowe:
1) poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych,
2) poprawa jakości świadczonych usług,
3) racjonalizacja kosztów usług poprzez dofinansowanie programów zmian struktury świadczeniodawców usług zdrowotnych,
4) restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej objętych programem,
5) realizacja programów prywatyzacyjnych,
6) adaptacja pomieszczeń i modernizacja infrastruktury zakładów
opieki zdrowotnej,
7) zakupy i wymiana sprzętu na sprzęt wyższej i lepszej jakości,
8) analiza i wdrażanie nowych technik medycznych.
9. Program wsparcia obejmuje także:
1) zadania własne samorządów województw, wykazane w lp. I poz. 43
załącznika 6 do programu wsparcia; dotacje przeznaczone na dofinansowanie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych
przewozów pasażerskich,
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego, wykazane w lp. II załącznika 6 do programu wsparcia,
dofinansowanie przez wojewodów w ramach innych zadań niż
określone w załączniku 1 do programu wsparcia,
3) inwestycje wieloletnie państwowych jednostek i zakładów budżetowych, państwowych jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw, na które przewidziane są środki w lp. III załącznika
6 do programu wsparcia.
10. Szczegółowy wykaz zadań, z zastrzeżeniem ust. 9, objętych programem wsparcia i realizujących cele szczegółowe
ministrów właściwych, określa załącznik 4 do programu wsparcia.
§ 15e. 1. Ministrowie właściwi przygotowują w układzie wojewódzkim szczegółową informację na temat:
1) priorytetów i celów oraz sposobów realizacji zadań
przewidzianych do objęcia kontraktem wojewódzkim,
2) zasad i kryteriów wydatkowania środków, w tym sposobu
uwzględniania zasady partnerstwa przy realizacji zadań,
3) trybu i zakresu oceny oraz kontroli skuteczności i efektywności wykonania zadań,
4) przewidywanych limitów środków, określonych w § 15d
ust. 3,
5) podmiotów uprawnionych.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, ministrowie właściwi
przekazują ministrowi oraz samorządom województwa przed
podjęciem rokowań, z udziałem ministrów właściwych, związanych z zawarciem kontraktu wojewódzkiego.”

Opracował:
Stowarzyszenia
„Rodzina Polska”
podkarpackiego
mgr inż.przyjęcia
Józef Bizoń
- tel.: (17)
87-14-862
Wyciąg zPełnomocnik
ROZPORZĄDZENIA
RADY MINISTRÓW
z dnia woj.
28 grudnia
2000 r. w -sprawie
Programu
wsparcia
na lata
2001-2002. - (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2000 r.)
Opracował: Pełnomocnik Stowarzyszenia „Rodzina Polska” woj. podkarpackiego - mgr inż. Józef Bizoń - tel.: (17) 87-14-862

22
16.12.1991

Rys. A - Kontrakt Wojewódzki a UE
12.05.2000
RADA POLITYKI REGIONALNEJ PAŃSTWA przy Prezesie Rady Ministrów – (12-15 członków)
kadencja – 6 lat
Do zakresu zadań Rady należy w szczególności
m.in. opiniowanie:
a) projektu narodowej strategii rozwoju regionalnego,
b) projektu programu wsparcia,
c) projektów aktów prawnych zawierających systemowe
rozwiązania związane z priorytetami polityki rozwoju
regionalnego państwa,
28.12.2000
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006
Strategia uwzględnia w szczególności:
1) koncepcję polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
2) długofalową strategię rozwoju regionalnego kraju,
3) zobowiązania międzynarodowe,
4) plany zagospodarowania przestrzennego województw,
5) programy dotyczące poszczególnych dziedzin lub
zagadnień, opracowane i zatwierdzone w trybie
określonym w ustawach szczególnych,
6) inne zatwierdzone programy rządowe.

WOJEWÓDZTWO

kierunek
przepływu
manipulacji
05.06.1998

05.06.1998

WOJEWÓ
DZTWA

05.06.1998

Przewodniczący
SEJMIKU
Marszałek
województwa
Urząd Marszałkowski

Samorząd
gminny

08.08.1996

RZĄD

08.08.1996

08.08.1996
RZĄDOWE
CENTURM
STUDIÓW
STRATEGICZNYCH

KOMITET
INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ

18.08.1997

RZĄDU I SAMORZĄDU

Radni

Samorząd

Artykuł 86 - Rozwój regionalny.
1. Strony będą zacieśniać współpracę w zakresie
rozwoju regionalnego i planowania gospodarki gruntami.
2. W tym celu planuje się podjęcie następujących środków:
- dostarczanie władzom państwowym, regionalnym
i lokalnym informacji dotyczących polityki regionalnej
oraz planowanie gospodarki gruntami, a w przypadkach,
gdy będzie to zasadne, udzielanie pomocy w opracowywaniu takiej polityki;
- wspólne działania władz regionalnych i lokalnych w zakresie
rozwoju gospodarczego;
- analizowanie koordynacji działań dotyczących rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Wspólnoty;
- wymianę wizyt, mającą na celu zbadanie możliwości
współpracy i udzielenie pomocy;
- wymianę urzędników państwowych;

15.07.1997

Zarząd

powiatowy

UE - BRUKSELA

KOMISJA WSPÓLNA

SEJMIK
SEJMIKU

Układ Europejski

Art.17.3. Jednostka samorządu terytorialnego ubiegająca się o umieszczenie zadania w kontrakcie zobowiązana jest do złożenia stosownego
wniosku do samorządu województwa.

UWAGA! Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - wszystkie jednostki
samorządu terytorialnego mogą przystępować do międzynarodowych zrzeszeń. (Dodatkowy argument o przyznanie środków!)

Art. 12. 1. Samorząd województwa, przy formułowaniu
strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju,
współpracuje w szczególności z:
1) jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem gospodarczym
i zawodowym,
2) administracją rządową, szczególnie z wojewodą,
3) innymi województwami,
4) organizacjami pozarządowymi,
5) szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.
2. Wykonując zadania określone w ust. 1, samorząd województwa może również współpracować z organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw, zwłaszcza sąsiednich.

WOJEWÓDZKIE
ZESPOŁY
12.05.2000

KONTRAKT
WOJEWÓDZKI
negocjują i podpisują:
minister i marszałek
województwa
Zatwierdzają:
Rada Ministrów,
Sejmik województwa
Wniosek o przyznanie środków, zawiera
m.in.:
1) cele, na które ma być
udzielone wsparcie, ze
wskazaniem ich zgodności z kierunkami i priorytetami polityki rozwoju
regionalnego państwa
zawartymi w strategii i
ich uszczegółowieniem
zawartym w programie
wsparcia,
........................................
7) informację o przebiegu
konsultacji z podmiotami
wymienionymi w art. 12
ustawy o samorządzie województwa, prowadzonych
w związku z wnioskiem.

Wojewódzki Komitet
Monitorujący

INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ
Skład Zespołu:
a) wojewoda jako przewodniczący,
b) członkowie zaproszeni przez przewodniczącego w zależności od potrzeb, a w szczególności:
– przewodniczący Wojewódzkiego
Sejmiku Samorządowego,
– kurator oświaty,
– komendant wojewódzki Policji,–
komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
– dyrektor izby skarbowej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska,
– dyrektor wojewódzkiego urzędu
pracy,
– dyrektor wojewódzkiego zespołu
Pomocy Społecznej,
– wojewódzki inspektor Państwowej
Inspekcji Handlowej,
– wojewódzki inspektor sanitarny,
– wojewódzki lekarz weterynarii,
– wojewódzki inspektor farmaceutyczny,
– geodeta wojewódzki,
– wojewódzki konserwator zabytków,
– dyrektor inspektoratu dozoru technicznego,
– okręgowy inspektor pracy,
– kierownik właściwej jednostki urzędu statystycznego,
– dyrektorzy innych delegatur centralnych i naczelnych organów
administracji,
– dyrektorzy wydziałów lub równorzędnych komórek organizacyjnych
w urzędzie wojewódzkim - wyznaczeni przez wojewodę;
– sekretarz wyznaczony przez wojewodę;

Opracował: Pełnomocnik Stowarzyszenia „Rodzina Polska” woj. podkarpackiego - mgr inż. Józef Bizoń - tel.: (17) 87-14-862
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16.12.1991

Układ Europejski

Rys. B. – Uzgodnienia i nadzór Kontraktu

UE - BRUKSELA
RM: 05.10.1999

SEJM: 17.11.2000

SEJM RP ’

Koncepcja polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju
12.05.2000
Ustawa o zasadach wspierania
rozwoju regionalnego

Artykuł 86 - Rozwój regionalny.
1. Strony będą zacieśniać współpracę w zakresie
rozwoju regionalnego i planowania gospodarki gruntami.
................................................................................................

08.08.1996
28.12.2000
Rozp. RM – Program wsparcia na
lata 2001-2002.

RZĄD

08.08.1996
RZĄDOWE
CENTURM
STUDIÓW
STRATEGICZNYCH

KOMITET
INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ

WOJEWODA

Komitet Monitorujący
Program Wsparcia

22.12.1999
‘WSTĘPNY NARODOWY PLAN’
‘ROZWOJU na lata 2001-2002.
05.06.1998

WOJEWÓDZTWO

KOMITET powoływany jest przez
Prezesa Rady Ministrów.
Komitet powinien zapewnić:
1) zgodność działań podejmowanych w ramach programu wsparcia
z regulacjami prawnymi krajowymi i
Wspólnoty Europejskiej, z
uwzględnieniem programów realizowanych na podstawie memorandów finansowych i ratyfikowanych
umów międzynarodowych,
2) zgodność wyboru zadań, służących realizacji programów wojewódzkich oraz kontraktów wojewódzkich, z programem wsparcia,
strategią oraz Wstępnym Narodowym Planem Rozwoju, a także
innymi strategiami i programami rządowymi, które określają cele i priorytety programów realizowanych na terenie
województwa przez ministrów właściwych, które objęte są programem
wsparcia,

08.08.1996

Przewodniczący
SEJMIKU
Marszałek
województwa
Urzęd Marszałkowski

Skład KOMITETU
Przewodniczący – minister lub jego przedstawiciel.
§17. 5. W skład Komitetu wchodzi po jednym przedstawicielu ministrów właściwych do
spraw:
1) administracji publicznej,
2) finansów publicznych,
3) gospodarki,
4) gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
5) łączności,
6) oświaty i wychowania,
7) pracy,
8) rolnictwa,
9) rozwoju regionalnego,
10) rozwoju wsi,
11) szkolnictwa wyższego,
12) środowiska,
13) transportu,
14) turystyki,
15) zdrowia,
oraz przedstawiciele:
16) Głównego Urzędu Statystycznego,
17) Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,
18) samorządów województw,
19) wojewodów.
6. Przedstawicielami, o których mowa w
ust. 5 pkt 14 i 15, są odpowiednio przewodniczący Konwentu Wojewodów oraz Konwentu
Marszałków Województw.
8. Przedstawiciele Wspólnoty Europejskiej uczestniczą w pracach Komitetu na zasadzie obserwatora bez prawa głosu.

12.05.2000

KONTRAKT
WOJEWÓDZKI
negocjują i podpisują:
minister i marszałek
województwa
Zatwierdzają:
Rada Ministrów,
Sejmik województwa

Wniosek o przyznanie środków, zawiera m.in.:
1) cele, na które ma być udzielone
wsparcie, ze wskazaniem ich
zgodności z kierunkami i priorytetami polityki rozwoju regionalnego państwa zawartymi w strategii i ich uszczegółowieniem zawartym w programie wsparcia,

Samorząd

powiatowy
‘Wojewódzki (Regionalny)Komitet’
‘Monitorujący’
§ 19. 1. W celu zapewnienia
sprawnego i efektywnego wdrażania
kontraktów wojewódzkich, w każdym z województw, w których kontrakt zostanie zawarty, tworzy się
komitet monitorujący kontrakt wojewódzki, zwany dalej "komitetem monitorującym".
2. W skład komitetu monitorującego wchodzą przedstawiciele:
1) ministra,
2) właściwego miejscowo wojewody,
3) właściwego miejscowo zarządu województwa,
4) właściwych miejscowo samorządów powiatowych i gminnych,
5) podmiotów uprawnionych, realizujących zadania w ramach
kontraktu wojewódzkiego,
6) ministrów właściwych - dysponentów środków objętych kontraktem wojewódzkim.
3. Komitetowi monitorującemu
przewodniczy właściwy miejscowo
wojewoda, a jego zastępcą jest właściwy miejscowo marszałek województwa.

Samorząd
gminny
§ 3. 1. Celem generalnym
programu wsparcia jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz poszczególnych jego obszarów dla wzmacniania konkurencyjności, wzrostu
poziomu życia i spójności społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, zarówno w relacjach
wewnętrznych, jak i z państwami
i regionami Wspólnoty Europejskiej.
2. Wszystkie działania podejmowane w ramach programu
wsparcia realizują cel generalny.
3. Cel generalny realizowany jest poprzez działania wynikające z programów wojewódzkich,
które uzyskały wsparcie Rady
Ministrów.
§ 4. 1. Działania wynikające
z programów wojewódzkich, które mogą uzyskać wsparcie Rady
Ministrów, powinny koncentrować
się na realizacji celów będących
uszczegółowieniem priorytetów
określonych w strategii.

UWAGA!!! – Cel generalny, to kolonizacja Polski.

Opracował: Pełnomocnik Stowarzyszenia „Rodzina Polska” woj. podkarpackiego - mgr inż. Józef Bizoń - tel.: (17) 87-14-862
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16.12.1991

Układ Europejski

Rys. C. – Kontrola Agencji i Funduszy

UE - BRUKSELA
28.12.2000
Rozp. RM – Program wsparcia
na lata 2001-2002.

Artykuł 86 - Rozwój regionalny.
1. Strony będą zacieśniać współpracę w zakresie
rozwoju regionalnego i planowania gospodarki gruntami.
................................................................................................

Komitet Monitorujący
Program Wsparcia

08.08.1996

RZĄD

Z ustawy o zasadach wspierania
rozwoju regionalnego

4. Brak uzgodnienia,
o którym mowa w ust. 2 i 3, stanowi przeszkodę w przeznaczeniu na rzecz agencji lub funduszu środków z budżetu państwa.

STUDIÓW
STRATEGICZNYCH

Agencja Mienia Wojskowego
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

KOMITET
INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ

22.12.1999
‘WSTĘPNY NARODOWY PLAN’
‘ROZWOJU na lata 2001-2002.
12.05.2000

05.06.1998

Przewodniczący
SEJMIKU
Marszałek
województwa
Urzęd Marszałkowski

KONTRAKT
WOJEWÓDZKI
negocjują i podpisują:
minister i marszałek
województwa
Zatwierdzają:
Rada Ministrów,
Sejmik województwa

Samorząd

‘Wojewódzki (Regionalny) Komitet’
‘Monitorujący’

powiatowy
Samorząd
gminny

Z Rozporządzenia RM – Program wsparcia
§ 15g. Ministrowie właściwi przygotowują raporty, sprawozdania i informacje na temat wykonywania własnych zadań objętych programem wsparcia, które przedstawiają:
1) właściwemu miejscowo komitetowi monitorującemu, o którym mowa w § 19 ust. 1 - w
celu przeprowadzenia oceny i wydania rekomendacji, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2,

Agencja Budowy i Eksploatacji
Autostrad

08.08.1996

WOJEWODA

WOJEWÓDZTWO

Art. 14. 1. Rada Ministrów i
właściwi ministrowie wykonujący
uprawnienia założycielskie lub
nadzorcze wobec wymienionych w
ust. 2 agencji i funduszy kontrolują, czy zachowana jest kierunkowa zgodność planów, programów i działań tych podmiotów
z zatwierdzoną strategią i programem wsparcia.
2. Projekty programów
i planów działań, w tym planów
finansowych oraz zasad
i kryteriów rozdziału środków:
- są przedkładane ministrowi
przez organy zarządzające tymi
agencjami i funduszami w celu
uzgodnienia z ustaleniami strategii i programu wsparcia.

08.08.1996
RZĄDOWE
CENTURM

Fundusz leśny, w części dotyczącej krajowego programu zwiększania lesistości
Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych

§ 20. 1. Do zadań komitetu monitorującego należy w szczególności:
2) ocena i wydawanie rekomendacji, mających na celu zapewnienie spójności
działań realizowanych w ramach kontraktu wojewódzkiego z działaniami podejmowanymi na terenie województwa
przez ministrów właściwych, na podstawie przepisów odrębnych,

Fundusz Termomodernizacji
Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Agencja Rynku Rolnego

Centralny Fundusz Gospodarki
Zasobami Geodezyjnymi
i Kartograficznymi

Agencja Techniki i Technologii

Fundusz Pracy

Agencja Rozwoju Przemysłu

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Państowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego

Fundusz Pożyczek i Kredytów
Studenckich

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Fundusz Promocji Twórczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Państowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Agencja Prywatyzacji
Agencja Własności Rolnej Skarbu
Państwa

Opracował: Pełnomocnik Stowarzyszenia „Rodzina Polska” woj. podkarpackiego - mgr inż. Józef Bizoń - tel.: (17) 87-14-862 Boguchwała 15.04.2002
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ZESTAWIENIE_1. - Integracja z Unią Europejską
w zapisach statutów, regulaminów organizacyjnych
w jednostkach administracji rządowej oraz w jednostkach samorządowych.
Tabela_A. STATUTY URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zarządzenie Nr 141/00 Wojewody Podkarpackiego z dnia
5 grudnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (Rzeszów, dnia 8 grudnia 2000 r.)

Zarządzenie NR 131/99 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie nadania statutu Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Szczecinie. (Szczecin, dnia 29 września 1999 r.) – z uwzględnieniem późniejszych zmian.

„§ 4. Urząd wykonuje zadania i prowadzi sprawy wynikające
ze sprawowania przez Wojewodę funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, w szczególności związane z:

„§ 4. Do zadań Urzędu wynikających ze sprawowania
przez Wojewodę funkcji przedstawiciela Rady Ministrów na obszarze województwa należy w szczególności prowadzenie
spraw związanych z:

...............................

2) kontrolą wykonywania przez organy samorządu terytorialnego i inne samorządy zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej,

............................

2)

3) dostosowywaniem do miejscowych warunków szczegółowych celów polityki Rządu,
7) współdziałaniem z właściwymi organami innych państw
oraz międzynarodowych organizacji rządowych
i pozarządowych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych,

8) przedstawianiem Radzie Ministrów projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa,”
„§ 10. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały oraz
równorzędne komórki organizacyjne, zwane dalej "wydziałami":

3)

.......................................

6)

„§ 12. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały
i inne komórki organizacyjne:
.....................................

8)

„§ 12. 1. W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska dyrektorów wydziałów:
............................

9)

dyrektora Wydziału Restrukturyzacji Wsi i Rolnictwa,

10) dyrektora Wydziału Przekształceń Własnościowych,
dyrektora Wydziału Integracji Europejskiej i Polityki Regionalnej.
§ 14. Do zakresu działania Gabinetu Wojewody należy:

„§ 16. Do zadań Gabinetu Wojewody należy
w szczególności:
.............................

7) obsługa krajowych i zagranicznych kontaktów
Wojewody i Wicewojewodów,
8)

9)

.....................................
5)

organizowanie kontaktów zagranicznych Wojewody
i Wicewojewodów,

6)

organizowanie współpracy Wojewody i Wicewojewodów
z parlamentarzystami, Sejmikiem i Zarządem Województwa
Podkarpackiego oraz organami powiatów i gmin, a także
instytucjami życia społecznego, politycznego i związkowego
regionu,”

„§ 18. Do zadań Wydziału Nadzoru i Kontroli należy
w szczególności:
.................................

6)

„§ 15. Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru
należy:
......................

„§ 19. 1. Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska należy:
.............................

2) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem obowiązków sporządzania przeglądu ekologicznego
w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu
jest obligatoryjne, wygaszaniem decyzji w sprawie stref

współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami wspierającymi współpracę międzynarodową oraz działającymi na rzecz integracji europejskiej,
prowadzenie spraw dotyczących współdziałania Wojewody z organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych,

10) udział w przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym.”

...................................

11) koordynowanie i prowadzenie kontroli w zakresie wykonywania przez organy samorządu terytorialnego i inne samorządy zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych
przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami
administracji rządowej,”

Wydział Ochrony Środowiska i Polityki Rolnej”
......................................

...................................

15)

Wydział Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Technicznej,
..................................

10)

.............................

15) Wydział Integracji Europejskiej i Polityki Regionalnej,”

współdziałaniem z organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych
i pozarządowych,”
...............................

...................................

9) Wydział Restrukturyzacji Wsi i Rolnictwa,
10) Wydział Przekształceń Własnościowych,

kontrolowaniem wykonywania przez organy samorządu, a w szczególności przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustaw lub porozumień
z organami administracji rządowej,
dostosowywaniem do miejscowych warunków szczegółowych celów polityki rządu,

prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad przygotowywaniem porozumień zawieranych przez Wojewodę
z organami samorządu, dotyczących powierzenia tym
organom zadań z zakresu jego właściwości, a także porozumień z innymi organami, jeżeli to wynika z ustaw
szczególnych,”
................................

„§ 19. Do zadań Wydziału Finansowego należy
w szczególności:
..................................

2)

przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego
dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych
i powierzonych oraz własnych (bieżących
i inwestycyjnych); prowadzenie spraw z zakresu kontroli
wykorzystania dotacji,”
......................................
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Tabela_A. STATUTY URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ochronnych oraz ustanawianiem obszarów ograniczonego
użytkowania,
3) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem decyzji
ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzgadnianiem projektów budowlanych w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne,”

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
„§ 20. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy
w szczególności:
...........................................

2) prowadzenie spraw wyznaniowych oraz współdziałanie z kościołami, związkami i stowarzyszeniami
wyznaniowymi,”

............................

„§ 22. Do zakresu działania Wydziału Restrukturyzacji Wsi i
Rolnictwa należy:
1) współpraca w zakresie kształtowania polityki regionalnej
dotyczącej gospodarki żywnościowej i rozwoju obszarów
wiejskich w oparciu o politykę Państwa,

........................................

„§ 23. Do zadań Wydziału Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Technicznej należy w szczególności:
1. W zakresie rozwoju regionalnego:

1) prowadzenie spraw wynikających z podejmowania
przez Wojewodę działań w dziedzinie wspierania rozwoju regionalnego w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach,

2) współpraca z agencjami rządowymi, bankami
i fundacjami w zakresie finansowania rolnictwa
i obszarów wiejskich,
3) planowanie i realizacja budżetu Wojewody w zakresie
rolnictwa,
4) współdziałanie z wojewódzką administracją zespoloną,
jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz Izbą Rolniczą w sprawach dotyczących
rolnictwa,”

2)

3)

........................

„§ 26. Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych
należy:
............................

8)

współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi,
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami
fizycznymi i prawnymi - w zakresie pomocy społecznej oraz
wspieranie ich, w tym finansowe,”

„§ 27a. Do zakresu działania Wydziału Integracji Europejskiej i Polityki Regionalnej należy:
1) monitorowanie wykorzystania środków finansowych
z funduszy przedakcesyjnych na obszarze województwa podkarpackiego, w tym obsługa Regionalnego Komitetu Monitorującego,
2) realizacja zadań z zakresu polityki regionalnej poprzez
współpracę z administracją centralną, samorządem terytorialnym oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi,
3) koordynacja działań podejmowanych w Urzędzie związanych z procedurą uruchamiania rezerw celowych budżetu
państwa przeznaczonych na współfinansowanie programów
pomocowych,

4) prowadzenie spraw związanych ze współpracą
międzynarodową Wojewody o charakterze międzyregionalnym i instytucjonalnym,
5) realizacja zadań o charakterze informacyjno - szkoleniowym w zakresie integracji z Unią Europejską,
6) inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu promocję województwa, współdziałanie w tym zakresie
z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami.”

współdziałanie z Sejmikiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa, a także opiniowanie przedsięwzięć w tym
zakresie,
wykonywanie czynności dotyczących współdziałania Wojewody z organami rządowej administracji niezespolonej i
organami administracji samorządowej
w dostosowywaniu do miejscowych warunków szczegółowych celów polityki rządu,
......................................

7)

przygotowywanie projektów decyzji o lokalizacji autostrad oraz prowadzenie innych spraw wynikających
z ustawy o autostradach płatnych,

9)

współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju regionalnego,”

...................................

.................................

„§ 25. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska
i Polityki Rolnej należy w szczególności:
1. W zakresie ochrony środowiska i przyrody:
1) prowadzenie spraw związanych z ochroną
i kształtowaniem środowiska oraz podejmowanie działań
na rzecz racjonalnego wykorzystania jego zasobów,
2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody i nadzoru
nad działalnością parków krajobrazowych,
3) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska i przyrody,”
.............................................

„§ 28. Do zadań Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
............................................

4) prowadzenie spraw z zakresu kontroli ochrony informacji
niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie
tych informacji,
.....................

7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji
niejawnych.”

„§ 28. Do zakresu działania Biura Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
.............................

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie,
.....................................

7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji
niejawnych.”
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Tabela_B. STATUTY WOJEWÓDZTW
Województwo Podkarpackie

Województwo Zachodniopomorskie

Uchwała Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Województwa Podkarpackiego – (Rzeszów, dnia 29
marca 2000 r.).

UCHWAŁA NR XX/179/01 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Zachodniopomorskiego. - (Szczecin, dnia 10
maja 2001 r.)

„My, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w imię
Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, pamiętając o tysiącletniej tradycji Naszego Narodu i jego chrześcijańskich korzeniach, pragnąc rozwoju naszego województwa w oparciu o prawa Boże i zbudowania Polski silnej mądrością, pracą i patriotyzmem mieszkańców województwa, niniejszy statut uchwalamy:”
„§ 8. Województwo wykonuje zadania wymienione w
ustawie i w innych ustawach, a w szczególności:

BRAK

„§ 7. 1. Województwo określa strategię swego rozwoju,
uwzględniającą w szczególności następujące cele:

.............................

d) zachowanie wartości środowiska kulturowego
i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych
pokoleń;
e) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

.......................................

5)

........................................

2. Województwo prowadzi politykę rozwoju, na którą składa się:
.......................................

............................................

2) Prowadzi politykę rozwoju Województwa, na którą składa się:

5)

....................................

e) racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju;
.....................................

3) Strategia rozwoju Województwa jest realizowana poprzez
programy wojewódzkie.
.................................

4) W zakresie prowadzenia polityki rozwoju Województwa:
a) przygotowuje i wykonuje kontrakty regionalne zawierane z organami rządowej administracji centralnej;
b) współpracuje z rządową administracją centralną,
w tym w szczególności z Komitetem Rady Ministrów,
właściwym do spraw polityki regionalnej;
c) przygotowuje i wykonuje projekty regionalne,
o finansowanie których ubiega się ze źródeł krajowych
i zagranicznych.”
.......................................

„§ 9. 1. Przy formułowaniu strategii rozwoju oraz przy jej
realizacji, a także przy wykonywaniu polityki rozwoju, Województwo współpracuje z:
1) jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru
Województwa oraz z samorządem gospodarczym
i zawodowym;
2) administracją rządową, szczególnie z wojewodą;
3) innymi województwami;
4) organizacjami pozarządowymi;
5) szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi;
6) organizacjami międzynarodowymi i regionami innych
państw, zwłaszcza sąsiednich.”

3. Strategia rozwoju Województwa jest realizowana
poprzez programy wojewódzkie, uchwalane przez Sejmik na
wniosek Zarządu.
.............................................

4. W związku z realizacją strategii rozwoju Województwa, Zarząd może:
1) występować o wsparcie ze środków budżetu Państwa na
realizację zadań zawartych w programie wojewódzkim,
2) zawierać kontrakt wojewódzki z Radą Ministrów na
podstawie ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz.
550; zm.: Dz. U. Nr 95, poz. 1041).”
...............................................

„§ 8. 1. Województwo, przy formułowaniu strategii rozwoju Województwa i realizacji polityki jego rozwoju, współpracuje w szczególności z:
1) jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru Województwa oraz samorządem gospodarczym i
zawodowym,
2) administracją rządową, szczególnie z Wojewodą Zachodniopomorskim,
.................................................

2. Wykonując zadania określone w ust. 1, Województwo
może współpracować z organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw, zwłaszcza sąsiednich.”
...................................................

„§ 52. Sejmik rozstrzyga w następujących sprawach Województwa:
............................................

4)

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, a w szczególności:

.............................................

......................................

2) uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich programów wojewódzkich;
3) uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego;
.........................................

11) podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu Województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego;

.......................................

„§ 48. 1. Powołuje się następujące komisje stałe Sejmiku:
.......................................

gospodarczych, w szczególności:
a) planu zagospodarowania przestrzennego Województwa,
b) określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania
strategii rozwoju Województwa i programu wojewódzkiego,
c) strategii rozwoju Województwa,
d) programów wojewódzkich i sprawozdań z ich wykonania,

a) Statutu;

12) uchwalanie „Priorytetów współpracy zagranicznej województwa";
13) podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa
w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych
formach współpracy regionalnej;”

racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
............................................

....................................

„§ 13. Do wyłącznej właściwości Sejmiku należy:

kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

..............................................

5)

współpracy zagranicznej, w szczególności:
a) priorytetów współpracy zagranicznej Województwa,
b) form współpracy transgranicznej
i międzyregionalnej,
c) uczestnictwa w działalności międzynarodowych instytucji i zrzeszeń regionalnych,
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Tabela_B. STATUTY WOJEWÓDZTW
Województwo Podkarpackie
2)

Komisję Polityki Regionalnej,
w składzie: jeden przewodniczący i ośmiu członków;

3)

Komisję Współpracy z Zagranicą i Promocji,
w składzie: jeden przewodniczący i ośmiu członków,
...........................................

5)

Komisję Rolnictwa, Modernizacji Obszarów Wiejskich
i Ochrony Środowiska,

Województwo Zachodniopomorskie
.......................................

10) ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności:
a) programu zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska,
b) rozpatrywanie informacji Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze
Województwa,”
..............................................

„§ 62. Stałymi komisjami Sejmiku są:

w składzie: jeden przewodniczący i ośmiu członków;”
.............................................

§ 50. Do zakresu działań poszczególnych komisji stałych
Sejmiku należy w szczególności:

..................................................

2)

Komisja Rozwoju i Promocji Województwa, do której zakresu działania należy w szczególności:
a) strategia rozwoju Województwa,
b) planowanie przestrzenne,

6)

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, do
zakresu działania której należy w szczególności:
a) rozwój i restrukturyzacja rolnictwa,
b) gospodarka żywnościowa,
c) modernizacja terenów wiejskich,

..............................................

2)

Komisja Polityki Regionalnej:

a) opiniowanie projektu kontraktu regionalnego,
b) opiniowanie propozycji strategii rozwoju regionalnego,
c) opiniowanie wieloletnich programów i zadań Województwa,
d) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego
Województwa,
e) ocena współpracy województwa z samorządami powiatów i gmin w zakresie strategii rozwoju
i koordynacji planów zagospodarowania przestrzennego,
f)

ocena realizacji rocznych planów rozwoju regionalnego,

.....................................................

...................................................

11) Komisja Współpracy Międzynarodowej i Transgranicznej, do zakresu działania której należy w szczególności:
a) współpraca zagraniczna i międzyregionalna,
b) współpraca ze środowiskami polskimi i polonijnymi poza
granicami kraju.”
........................................................

g) opiniowanie programów rozwoju turystyki
w Województwie,
h) opiniowanie wniosków merytorycznych o pozyskanie
środków pomocowych,
i)

analizowanie sytuacji na rynku pracy w oparciu
o sprawozdawczość i informacje oraz materiały
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

j)

współpraca z jednostkami i organizacjami administracji
rządowej i samorządowej w kreowaniu rynku pracy
i wspieraniu rozwoju Województwa.

3)

Komisja Współpracy z Zagranicą i Promocji:

a) ocena priorytetów współpracy zagranicznej Województwa w powiązaniu z propozycjami strategii rozwoju regionalnego,
b) opiniowanie oraz ocena projektów i umów
o współpracy międzynarodowej,
c) opiniowanie oraz ocena projektów i umów o współpracy międzyregionalnej,
d) ocena współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
e) ocena polityki informacyjnej Województwa,
f)

ocena współpracy z międzynarodowymi organizacjami regionalnymi i pomocowymi,

g) współpraca z jednostkami i organizacjami administracji samorządowej i rządowej w celu współdziałania na rzecz opracowania priorytetów współpracy
zagranicznej Województwa.”

UWAGA! Z łatwością można zauważyć, że pomiędzy zapisami zawartymi w statutach (również w praktycznym działaniu) wymienionych województw nie ma żadnej różnicy, co do wpychania Polski do Unii Europejskiej
przy pomocy wszystkich szczebli samorządów terytorialnych, z tą jedynie różnicą (o zgrozo), że w województwie podkarpackim dla uśpienia patriotycznego, katolickiego elektoratu (oraz części radnych Sejmiku)
odwołano się do „Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego”, a zapisy statutu są bardziej wylewne.
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Tabela_C. STATUTY POWIATÓW
STATUT POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
Województwo Podkarpackie

STATUT POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
Województwo Zachodniopomorskie

UCHWAŁA Nr XVII/180/2001 RADY POWIATU
KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Krośnieńskiego - (Rzeszów, dnia 5 kwietnia 2001 r.)

UCHWAŁA Nr II/8/98 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU z
dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Kołobrzeskiego - (Szczecin, dnia 4 lutego 1999 r. z późn. zmn.
z dnia 2001-06-09)

„W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego,
My Radni Powiatu Krośnieńskiego,
świadomi odpowiedzialności i dziedzictwa
ojców naszych, nawiązując do tradycji narodu
i społeczności regionalnej dziękujemy Opatrzności
za możliwość wiekowego trwania.
Świadomi poczucia obowiązku, wyrażamy gotowość
dbania o wartości naszej społeczności lokalnej,
z której wyrośliśmy i której służyć chcemy.
Mając na uwadze dobro, sprawiedliwość,
prawo do szczęścia oraz zachowania regionalnej
tożsamości, ustanawiać chcemy prawo
zgodnie z zasadami naszej wiary.
W poczuciu odpowiedzialności za losy nas i tych,
których reprezentujemy stanowimy co następuje.”

BRAK

„§ 9. Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:
............................
11) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze spo9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz do międzyłecznościami lokalnymi innych państw oraz przystęnarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,”
powania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności
.............................
lokalnych,”
„§ 15. Stałymi Komisjami są:
.............................
................................
3) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
„§ 44. 1. Rada Powiatu, w drodze uchwały, może powo.............................
ływać ze swojego grona, stałe i doraźne komisje do określo7) Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej,
nych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład oso8) Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu.”
bowy.
............................
2. Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie
„§ 36. Do zakresu zadań poszczególnych stałych Komisji
swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i spraRady należą w szczególności sprawy:
wozdania z działalności.”
............................
................................
2) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki :
„§ 9. Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

..............................

a) szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych,
b) bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury,
................................

6) Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej:
a) rolnictwa i leśnictwa,
b) powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
................................

7) Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu:
a)

inicjowania przedsięwzięć z zakresu promocji powiatu,

b)

opiniowania projektów programów opracowanych dla
korzystania z funduszy pomocowych,

c)

współpracy z odpowiednią komisją w Sejmiku Województwa Podkarpackiego,

d)

udziału w imprezach promocyjnych jak: seminaria,
targi, wystawy,

e)

udziału w tworzeniu strategii powiatu,

f)

współpracy z organizacjami pozarządowymi,

g)

inicjowanie działań dot. współpracy ze społecznościami
lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,”

UWAGA! Uwaga ogólna jak przy Statucie Województwa Podkarpackiego, a jednocześnie wprost podaje się o co chodzi. Natomiast statuty powiatów Województwa Zachodniopomorskiego są bardzo powściągliwe pod względem współpracy z UE i nie wymieniają nazw oraz zakresu działania komisji stałych rady powiatu – odsyłając
do odrębnych uchwał rady. Nie oznacza to, że nie są podejmowane te same działania co w powiatach W ojewództwa Podkarpackiego, lecz oznacza to o wiele bardziej skryte działanie – widocznie istnieje mocna
obawa negatywnej reakcji społecznej.
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Tabela_D. STATUTY GMIN
STATUTY GMIN
Województwa Podkarpackiego

STATUTY GMIN
innych województw

Statut Gminy Iwierzyce - Uchwała Nr XXI/133/2000 Rady Gminy
w Iwierzycach z 31.08.2000 r. (Rzeszów, 28.10.2000 r.)

Statut Gminy Zamość - UCHWAŁA NR V/29/99 RADY
GMINY ZAMOŚĆ z 6.02.1999 r. - (Lublin, 28.07.1999 )
„§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIV/166/96 Rady
Gminy Zamość z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Zamość (Dz.Urz. Woj. Zam.
Nr 39, poz. 213) wprowadza się następujące zmiany:

„§ 6. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (przez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.”
„§ 1. ust. 3. Rada Gminy powołuje stałe i doraźne Komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania i skład osobowy.
§ 2. Rada powołuje następujące komisje stałe: .........
2. Komisję ds. Współpracy z Samorządami oraz Prawa i Porządku
Publicznego, ................
4. Komisję Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.”
„§ 3. ust. 4. Do zadań komisji stałych należy: Opiniowanie
i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę i Przewodniczącego Rady Gminy.”

................

-

Statut Gminy Grodzisko Dolne - Uchwała Nr XXI/125/2000 Rady Gminy
w Grodzisku Dolnym z 17.03.2000 r. (Rzeszów, 20.04.2000 r.)
„§ 10. ust. 2. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia
w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za
pośrednictwem organów gminy.”
„§ 22. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) komisja rozwoju gospodarczego,
2) komisja rolnictwa, ..........”
„§ 52. 1. Komisje działają na podstawie rocznych planów pracy zatwierdzonych przez radę gminy.
2. W zakresie swojej działalności komisje mają uprawnienia żądania
przedstawienia odpowiednich dokumentów i informacji od zarządu
i jednostek podporządkowanych.”
..................................

„§ 60. Działalność komisji nie może naruszać przepisów o ochronie informacji niejawnych jak i związanych z ochroną dóbr osobistych.”
Statut Gminy Nisko Uchwała Nr XIV/165/99 Rady Miejskiej w Nisku
z 17.12.1999 r. (Rzeszów, 11.03.2000 r.)
„§ 8. ust. 2. Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej wynikające z ustaw oraz przejęte od administracji rządowej w drodze porozumienia.”
„§ 11. ust. 2. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Rada
może podjąć uchwałę o przystąpieniu do związku międzygminnego.
3. Informacji o zamiarze przystąpienia do związku gmina udziela
Wojewodzie.”
Statut Miasta Leżajsk - Uchwała Nr XVIII/164/2000 Rady Miasta Leżajska z 26.06. 2000 r. (Rzeszów, 01.08.2000 r.)
„§ 8. ust. 4. Miasto wykonuje inne zadania w zakresie uregulowanym
ustawami na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.”
„§ 24. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołuje stałe
i doraźne komisje.
§ 25. Zakres działania stałych i doraźnych komisji określa uchwała
Rady o ich powołaniu.
§ 26. ust. 2. Komisje działają według rocznego planu działania komisji
zatwierdzonego przez Radę.”
„§ 45. ust. 4. Komisje w swej działalności współpracują
z administracją samorządową, rządową i specjalną oraz jednostkami działającymi na terenie Miasta.”
Statut Gminy Boguchwała - Uchwała Nr XXVIII/180/2000 Rady Gminy
Boguchwała z 25.05.2000 r. (Rzeszów, 20.06.2000 r.)
„§ 6. ust. 2. Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej nałożone ustawami oraz na podstawie porozumień
z organami administracji .....”
„§ 7. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory, lub referendum) lub za pośrednictwem organów Gminy.”
„§ 5. Rada powołuje następujące komisje stałe: ......”
„§ 8. ust. 2 lit e. podstawowy zakres działania każdej Komisji stałej wynika z jej nazwy.”

-

w § 59 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "Komisja
Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą do zakresu działania, której należą sprawy:
a) kreowania polityki ukierunkowanej na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i promocji gminy ze
szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych,
b) pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych na zadania inwestycyjne,
c) nawiązywania kontaktów z samorządami lokalnymi w kraju i zagranicą",
dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "6. Komisja do spraw
Rodziny do zakresu działania, której należą sprawy;
a) polityki prorodzinnej,
b) zdrowia i spraw socjalnych,
c) porządku publicznego".”

Statut Miasta Reda - OBWIESZCZENIE Zarządu Miasta w Redzie z 3.05.2000 r. - tekst jednolity. - (Gdańsk,
12.09.2000 r.)
„§ 10. 1. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania miasta,
o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:
...........................

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych, ........
11) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań
z zakresu administracji rządowej, na podstawie
porozumienia z organami administracji rządowej,”
„§ 12. 1. Rada Miejska powołuje następujące stałe
komisje, ustalając ich skład osobowy: .............
2) Komisja Organizacyjno-Prawna i Spraw Obywatelskich,
3) Komisja Budżetowa i Polityki Gospodarczej, ....”.
„ZAŁĄCZNIK Nr 4”
„§ 2. Komisja Organizacyjno - Prawna i Spraw Obywatelskich.
Przedmiotem działania Komisji Organizacyjno Prawnej i Spraw Obywatelskich jest: ..............
3) opiniowanie porozumień ze związkami, stowarzyszeniami, organami samorządu terytorialnego z kraju i zagranicy,”
UWAGI! W statutach gmin województwa podkarpackiego unika się bezpośrednich sformułowań dotyczących
ich współpracy z organizacjami innych państw i wykonywania zadań w ramach kontraktu wojewódzkiego.
Używa się sformułowań natury bardzo ogólnej. Zakresy
działania poszczególnych komisji rady gminy są bardzo
ogólnikowe. W Statucie Gminy Boguchwała zawarto kuriozalne wręcz stwierdzenie: „podstawowy zakres działania każdej Komisji stałej wynika z jej nazwy” . Nie
oznacza to, że nie istnieje tutaj współpraca gmin z Unią
Europejską, ale oznacza fakt skrzętnego ukrywania faktycznego stanu rzeczy, co wynika ze strachu przed społecznościami lokalnymi Podkarpacia. Zapisy statutów
gmin innych województw są bardziej wylewne i operują już na wprost pojęciami o współpracy z zagranicą.
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Tabela_E. REGULAMINY ORGANIZACYJNE
Zapisy regulaminów starostw, urzędów gmin, miast – z różnych miejsc Polski.
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zamościu - UCHWAŁA NR XXIX/419/2001 RADY
MIEJSKIEJ ZAMOŚCIA z 26.02.2001 r. - zmiana uchwały Nr V/36/99 z 27.01.1999 r.
- (Lublin, dnia 8 marca 2001 r.)

„... wprowadza się następujące zmiany:
W § 10 skreśla się ust. 12, a ust. 13 otrzymuje
brzmienie:
"13. Dyrektor Wydziału Promocji, Rozwoju
i Nadzoru Właścicielskiego".”
„§ 23 skreśla się a § 24 otrzymuje brzmienie:
"Do zakresu działania Wydziału Promocji, Rozwoju
i Nadzoru Właścicielskiego należy:
1.
w zakresie promocji:
1) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego w kraju i za granicą,
2) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów
promocyjno-informacyjnych o mieście,
3) udział w krajowych i zagranicznych imprezach
targowo-promocyjnych,
4) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną,
5) współdziałanie z gminami, związkami gmin, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi
w zakresie opracowywanie ofert dot. współpracy
handlowej, gospodarczej, kulturalnej,
6) inicjowanie współpracy transgranicznej,
7) wydawanie zezwoleń na używanie herbu miasta
Zamościa.
8) prowadzenie zamojskiej strony internetowej.
2. w zakresie strategii rozwoju miasta:
1) opracowywanie planów i programów rozwoju
miasta,
2) opracowywanie rocznych założeń rozwoju społeczno-gospodarczego miasta
3) opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych .
4) dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dot. podmiotów gospodarczych,
5) opracowywanie okresowych analiz i informacji z realizacji planów gospodarczych.”
Regulamin Organizacyjnego Urzędu Gminy Pątnów
UCHWAŁA NR XXIV/128/2001 RADY GMINY PĄTNÓW
z 28.03.2001 r. - (Łódź, 30.04.2001)

„§ 15. ust. 3. Referat Ogólny .......
16) współpraca z Sejmikiem Województwa,
28) określanie warunków wyłączania gruntów rolnych i leśnych z produkcji, ............
44) organizowanie i podejmowanie niezbędnych
przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej w Urzędzie oraz koordynacja i nadzór nad ochroną tajemnicy w stosunku do jednostek organizacyjnych,”
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Brzeżnie UCHWAŁA NR XXI/125/2001 Rady Gminy w
Brzeżnie z 28.02.2001 r. - (Szczecin, 25.05.2001 )
„§ 13. 1. Referat i samodzielne stanowiska
pracy, realizują następujące zadania wspólne:
3) organizują wykonanie zadań określonych dla
ogniw samorządu terytorialnego w aktach
prawnych naczelnych organów władzy i administracji państwowej,”
„§ 14. ust. 4. Do samodzielnego stanowiska ds.
ogólno-organizacyjnych należą: ........
8) prowadzenie spraw związanych ze współpracą
zagraniczną,”

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie UCHWAŁA
NR XXXV/785/01 Rady Miasta Szczecina z 22.01.2001 r.
- (Szczecin, dnia 14 marca 2001 r.)
„§. 1 ust. 2. W skład Urzędu wchodzą następujące biura na prawach
samodzielnych referatów oznaczone odpowiednio symbolami: ............
2)
3)
5)
8)

Biuro Promocji i Informacji - BPiI,
Biuro Współpracy Międzynarodowej - BWM, ...... ,
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych - BOP, ..... ,
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych - BOIN.”

„§ 49. Do zadań Biura Współpracy Międzynarodowej należy:
1) opracowywanie i realizacja programów współpracy międzynarodowej Miasta,
2) współpraca transgraniczna, w tym prowadzenie Sekretariatu Euroregionu Pomerania,
3) protokół dyplomatyczny oraz obsługa kontaktów zagranicznych Miasta,
4) prowadzenie spraw związanych z integracją europejską.”
„§ 54. Do zadań Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
3) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o
ochronie tych informacji, okresowa kontrola ewidencji, materiałów i
obiegu dokumentów,
5) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.”
Regulaminu Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koszalinie
UCHWAŁA NR XVII/184/2001 Rady Powiatu w Koszalinie z 07.02.2001 r. (Szczecin, dnia 6.04.2001 r.)
B. Komórki organizacyjne równorzędne wydziałom.
3. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - "PO"
Pełnomocnik odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Do zadań Pełnomocnika Ochrony należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) ochrona systemów sieci teleinformatycznych,
3) zapewnienie ochrony fizycznej Starostwa Koszalińskiego,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Starostwie Koszalińskim,
5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
6) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
8) opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone", "poufne",
9) przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie Starosty wobec kandydatów na stanowiska z dostępem
do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub "zastrzeżone",
10) przechowywanie akt zakończonych postępowaniem sprawdzającym, prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
11) w przypadku, gdy w odniesieniu do osoby, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa, zostaną ujawnione nowe fakty wskazujące, że nie
daje on rękojmi zachowania tajemnicy, przeprowadzenie kolejnego
postępowania sprawdzającego,
12) przeprowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się
dostęp do informacji niejawnych,
13) w razie konieczności współdziałania w trakcie postępowania sprawdzającego oraz w trakcie kontroli ze służbami Urzędu Ochrony Państwa,
14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.

UWAGA! Czytelnikowi opracowania pozostawia się zapoznanie się z aktami prawnymi ze swego terenu. Podlegają one publikacji
w Dzienniku Urzędowym stosownego województwa – są one jawne i dostępne dla każdej zainteresowanej osoby. Omawiane statuty, regulaminy urzędów można zażądać wprost w tych urzędach. Muszą być udostępnione.
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Rozdział II.
A. PROGRAM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.
Uchwała Nr XXII/235/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - z dnia 25 września 2000 r.
w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Województwa
(Rzeszów, dnia 7 października 2000 r.)
Na podstawie art. 12a ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.),
dążąc do realizacji strategii rozwoju województwa, przyjętej uchwałą Nr XVII/109/2000 z dnia 10 kwietnia 2000r.

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego:
1) zasady opracowania Programu Województwa, określone w
załączniku nr 1.
2) tryb i harmonogram prac nad Programem Województwa,
określony w załączniku nr 2.
§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Podkarpackiego do składania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego infor-

macji o postępach prac nad projektem Programu, na kolejnych
sesjach Sejmiku.
§ 3. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Podkarpackiego do przedłożenia Sejmikowi projektu Programu Województwa w terminie do dnia 15 grudnia 2000r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1

Zasady opracowania Programu Województwa
I. Zasady ogólne.
1. Horyzont czasowy Programu Województwa przedstawianego do uzyskania wsparcia ze strony państwa w ramach
kontraktów wojewódzkich będzie dostosowany do okresu
obowiązywania Programu Wsparcia (który zostanie uchwalony przez Radę Ministrów). Przyjmuje się, że pierwsze kontrakty będą zawierane na okres dwuletni (2001-2002).
2. Program Województwa będzie miał charakter zintegrowany. Oznacza to, że będzie odnosić się do kilku priorytetów,
wzajemnie ze sobą powiązanych: realizacja jednego priorytetu
wzmacnia oddziaływanie innego i łącznie przyczyniają się
one do zmiany aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa.
3. Program będzie zawierać propozycję oddziaływania na minimum trzy elementy struktury społeczno-gospodarczej województwa:
a) zasoby ludzkie i edukacja,
b) sektor produkcyjny (w szczególności MŚP, turystyka),
c) infrastruktura służąca rozwojowi gospodarczemu.
II. Zadania organów województwa przy opracowywaniu Programu Województwa.
1. Sejmik Województwa Podkarpackiego:
a) określa zasady, tryb i harmonogram opracowania Programu Województwa,
b) uchwala Program Województwa.
2. Zarząd Województwa Podkarpackiego:
a) powołuje Komitet Sterujący ds. programów wojewódzkich
oraz określa regulamin jego prac,
b) opracowuje wstępne założenia do Programu Województwa,
c) określa zasady sporządzania, tryb zgłaszania oraz kryteria wyboru zadań do Programu Województwa,
d) sporządza projekt Programu Województwa,
e) udostępnia projekt Programu Województwa podmiotom
wskazanym w art. 12 ustawy o samorządzie województwa
oraz ustosunkowuje się do ich ewentualnych uwag,
f) przedkłada Sejmikowi projekt Programu Województwa.
3. Zarząd województwa współpracuje z Komitetem Sterującym ds. programów wojewódzkich, który jest zespołem konsultacyjno - doradczym Zarządu.
Do zadań Komitetu należy w szczególności:
a) opiniowanie wstępnych założeń do Programu Województwa,
b) opiniowanie zasad sporządzania, trybu zgłaszania oraz
kryteriów wyboru zadań do Programu Województwa,
c) opiniowanie projektów zadań zgłoszonych do uwzględnienia w Programie Województwa.

III. Tryb i zasady współpracy z podmiotami wymienionymi
w art. 12 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.
1. Samorząd województwa, doceniając znaczenie zasady partnerstwa społecznego w procesie opracowywania Programu
Województwa - przewiduje aktywny udział przedstawicieli
podmiotów wskazanych w art. 12 ust. 1 ustawy o samorządzie
województwa. Współpraca ta będzie realizowana w szczególności poprzez:
a) współdziałanie z Komitetem Sterującym, który uwzględnia
w swoim składzie przedstawicieli podmiotów wskazanych
w art. 12 ust.1 ustawy o samorządzie województwa,
b) dostarczanie wspomnianym powyżej podmiotom materiałów dotyczących Programu Województwa, w tym w
szczególności jego projektu - z prośbą o nadsyłanie uwag
i sugestii,
c) organizację konferencji i spotkań w układzie środowiskowym,
d) przeprowadzenie konsultacji z innymi województwami,
e) opublikowanie informacji dotyczących Programu Województwa w prasie lokalnej oraz umieszczenie materiałów
na stronie internetowej Samorządu Wojewódzkiego.
IV. Etapy opracowania Programu Województwa.
1. Prace nad Programem Województwa przebiegać będą według
podanego poniżej scenariusza:
a) Zarząd Województwa powołuje Komitet Sterujący ds.
programów wojewódzkich,
b) Zarząd sporządza wstępne założenia do Programu Województwa,
c) Komitet Sterujący opiniuje wstępne założenia do Programu Województwa,
d) Zarząd określa zasady sporządzania, tryb zgłaszania oraz
kryteria wyboru zadań do Programu Województwa,
e) Komitet Sterujący opiniuje zasady sporządzania, tryb
zgłaszania oraz kryteria wyboru zadań do Programu Województwa,
f) Zainteresowane podmioty składają projekty zadań do
uwzględnienia w Programie Województwa,
g) Komitet Sterujący opiniuje projekty zadań,
h) Zarząd sporządza projekt Programu Województwa,
i) Zarząd informuje o projekcie Programu sąsiednie województwa i partnerów transgranicznych oraz ustosunkowuje się do ich ewentualnych uwag,
j) Zarząd przedkłada projekt Programu Województwa Sejmikowi.
2. Proces przygotowywania Programu Województwa będzie odbywał się w następujących fazach:
a) faza pierwsza polega na określeniu sytuacji społecznogospodarczej oraz zdefiniowaniu priorytetów Programu i
odpowiedniej strategii dla ich osiągnięcia. Należy również
określić, w jaki sposób odnoszą się one do potrzeb. Faza
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b)

c)

d)
e)

pierwsza będzie odbywać się w oparciu o zapisy Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego, Narodowej
Strategii Rozwoju Regionalnego, a także Wstępnego
Narodowego Planu Rozwoju.
w fazie drugiej na bazie priorytetów definiuje się cele strategiczne, a następnie w ramach poszczególnych celów działania.
faza trzecia polega na podziale środków finansowych pomiędzy priorytety i działania, w oparciu o zapisy Programu
Wsparcia.
w fazie czwartej dokonuje się kwantyfikacji na poziomie
celów strategicznych, priorytetów oraz działań.
faza piąta to dokonanie oceny zamierzonych efektów
Programu i dostosowanie wstępnej jego wersji do rezultatów oceny.

V. Proponowana struktura Programu Województwa.
Program Województwa będzie zawierał następujące części:
1. Analiza aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie.
Punktem wyjścia dla programowania zintegrowanego jest
przeprowadzenie analizy aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej województwa. Analiza będzie oparta na informacjach statystycznych, które w formie aneksu będą dołączone
do Programu Województwa. Analiza składać się będzie z następujących punktów:
a) ogólna informacja o województwie
b) sektor produkcyjny
c) rozwój zasobów ludzkich
d) infrastruktura
e) analiza SWOT
2. Streszczenie strategii rozwoju województwa.
Mając na względzie rolę strategii rozwoju województwa w
formułowaniu Programu Województwa, w rozdziale tym znajdzie się streszczenie części prognostycznej strategii rozwoju
województwa.
3. Priorytety rozwoju województwa.
Wykorzystany zostanie układ logiczny Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego, w tym przyjętych priorytetów.
Będą one spójne z Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego oraz Wstępnym Narodowym Planem Rozwoju.
Przy wyborze priorytetów Programu Województwa będą
brane pod uwagę kryteria i faktyczne możliwości współfinansowania przez państwo zgłaszanych projektów. Dokonany
wybór priorytetów zostanie uzasadniony oraz poszerzony o
opisy działań, które będą wdrażane w ramach priorytetu oraz
oczekiwanych efektów związanych z realizacją.
4. Krótki opis działań (projektów).

Po zidentyfikowaniu priorytetów oraz podporządkowaniu im
odpowiednich wskaźników dla produktu, rezultatu i oddziaływania, przystąpi się do opisu działań (projektów) przedstawianych do uzyskania wsparcia w ramach kontraktów. Opis
działań, za pomocą których mają być wdrażane priorytety ma
zawierać informację na temat ich zgodności z prawodawstwem dotyczącym pomocy państwa. W Programie Województwa, w ramach poszczególnych priorytetów zostaną zawarte następujące informacje na temat przewidywanych działań (projektu): lokalizacja projektu, cele działania, główne zadania, oczekiwane rezultaty, beneficjenci projektu oraz wielkość i sposób finansowania projektu.
5. Opis komplementarnych programów i działań strukturalnych.
W postaci osobnego rozdziału Programu Województwa zostaną przedstawione informacje na temat innych działań o
charakterze rozwojowym dla ubiegających się o wsparcie w
ramach kontraktów wojewódzkich. Szczególne znaczenie
ma przedstawienie tych programów realizowanych z udziałem
budżetu państwa, w tym źródeł zagranicznych, które mają
istotne znaczenie dla realizowanej strategii rozwoju województwa i które jako takie powinny być objęte kontraktami
wojewódzkimi (m.in. chodzi także o pokazanie działań agencji i funduszy, programu SAPARD, ISPA, Programu Współpracy Przygranicznej PHARE oraz Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich Banku Światowego).
6. Indykatywny plan finansowy.
Plan wyszczególnia, dla każdego priorytetu i roku, wielkość
finansowej alokacji z poszczególnych źródeł - środków
własnych, wymaganego dofinansowania z budżetu państwa,
środków przedakcesyjnych, w tym Phare oraz innych instrumentów finansowych. Przyjmuje się, że standard tabeli finansowej dla Programu Województwa będzie zbliżony do wzoru
wykorzystywanego w wojewódzkim programie operacyjnym
Phare spójność społeczno-gospodarcza.
7. Rozwiązania w zakresie wdrażania Programu Województwa.
Rozdział ten będzie zawierał:
a) opis rozwiązań w zakresie zarządzania programem, w tym instytucji zarządzającej oraz instytucjonalnych i finansowych
partnerów, zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania Programu Województwa,
b) opis systemów monitoringu i oceny,
c) zdefiniowanie procedur dotyczących uruchomienia i obiegu przepływów finansowych, mających na celu zapewnienie
ich przejrzystości, w tym wkład różnych partnerów w finansowanie Programu Województwa oraz sposób przekazywania
środków z agencji (instytucji) płatniczej do beneficjentów,
d) opis szczegółowych rozwiązań i procedur służących kontroli Programu Województwa.

ZAŁĄCZNIK Nr 2
Tryb i harmonogram sporządzania Programu Województwa
Lp.

Przedsięwzięcie

1.

Zarząd Województwa powołuje Komitet Sterujący, jako organ konsultacyjnodoradczy w zakresie programów wojewódzkich.

Termin "zerowy": 12.09.2000

2.

Zarząd przyjmuje wstępne założenia do Programu Województwa.

Do dwóch tygodni od terminu "zerowego".

3.

Komitet Sterujący wyraża swą opinię na temat wstępnych założeń do Programu Województwa.

Do trzech tygodni od terminu "zerowego".

4.

Zarząd określa zasady sporządzania, tryb zgłaszania oraz kryteria wyboru
zadań do Programu Województwa.

Do czterech tygodni od terminu "zerowego".

5.

Komitet Sterujący opiniuje zasady... określone w punkcie 4.

Do pięciu tygodni od terminu "zerowego".

6.

Zainteresowane podmioty składają projekty zadań do uwzględnienia w Programie Województwa.

Do dziewiątego tygodnia od terminu "zerowego".

7.

Komitet Sterujący opiniuje projekty zadań.

Do dziesiątego tygodnia od terminu "zerowego".

8.

Zarząd przyjmuje projekt Programu Województwa.

Do jedenastego tygodnia od terminu "zerowego".

9.

Zarząd udostępnia projekt Programu województwom sąsiednim i partnerom
transgranicznym oraz ustosunkowuje się do ich ewentualnych uwag.

Do trzynastego tygodnia od terminu "zerowego".

10.

Zarząd Województwa przedkłada Sejmikowi projekt Programu Województwa. Do czternastego tygodnia od terminu "zerowego"
(15.12.2000)

11.

Sejmik Województwa uchwala przedłożony przez Zarząd Województwa projekt Programu Województwa.

Termin

Uwagi

Do szesnastego tygodnia od terminu "zerowego"
(30.12.2000)
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Przytoczony w całości program dla Województwa Podkarpackiego odwołuje się do wszystkich przytoczonych p/w aktów prawnych i wynikających z nich celów realizacyjnych Unii Europejskiej w stosunku
do tego obszaru Polski. Przy jego uchwalaniu posłużono się radnymi Sejmiku Województwa Podkarpackiego i jest mało prawdopodobne, aby większość głosujących radnych za tym programem faktycznie wiedziała
za czym głosuje. Tekst „Zasad opracowania Programu Województwa” napisany jest w sposób sugestywny i
sprawia wrażenie rzeczywistego wpływu społeczności lokalnych odnośnie tego, co znajdzie się w tym programie. Wszystko ma być niby demokratycznie (oddolnie) i z szerokim udziałem kompetentnych osób z powołaniem się na zapis art. 12 ustawy o samorządzie województwa – „komitet sterujący”.
Art. 12. 1. Samorząd województwa, przy formułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji
polityki jego rozwoju, współpracuje w szczególności z:
1) jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym,
2) administracją rządową, szczególnie z wojewodą,
3) innymi województwami,
4) organizacjami pozarządowymi,
5) szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.
2. Wykonując zadania określone w ust. 1, samorząd województwa może również współpracować
z organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw, zwłaszcza sąsiednich.

Rzeczywistą wiedzę, o co tak naprawdę chodzi, posiadały tylko wtajemniczone osoby, a już na pewno
wiedzę tę posiadali rzeczywiści autorzy projektu uchwały. Pozostali musieliby dokonać analizy bardzo wielu
aktów prawnych, analizy takiej jaką przedstawiono w niniejszym opracowaniu pt. „Samorządy terytorialne
na służbie procesu integracji z Unią Europejską” (Część I i II) – a takiej analizy - do publicznego wglądu nikt wcześniej nie opracował.
Zauważmy, że w przyjętym przez Sejmik dokumencie mówi się, że opracowany „program województwa” będzie zgodny z:
Wstępnym Narodowym Planem Rozwoju (rozdz. IV, pkt 1, lit. a) – (przypomnijmy;
uchwalonym przez Komitet Integracji Europejskiej w dniu 22 grudnia 1999 r.).
Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego (rozdz. V, pkt 3) – (przypomnijmy; Uchwała
Nr 105 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. – wydana na podstawie ustawy
z dnia 12.05.2000 r. „o zasadach wspierania rozwoju regionalnego”).
Programem Wsparcia (rozdz. I, pkt 1.) – (przypomnijmy; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. „w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002”).
Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego (rozdz. 5, pkt 5).
Działaniami agencji i funduszy (rozdz. 5, pkt 5) – (przypomnijmy; omówionych w „Programie wsparcia na lata 2001-2002”.
Program ten będzie zgodny (wykorzystany zostanie układ logiczny) ze „Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego” (rozdz. V, pkt 3.). Ta zaś strategia jest zgodna z wszystkim opisanym p/w i w
konsekwencji jest realizowaniem w ciemno obcych planów – planów Unii Europejskiej, w tym przypadku na
terenie Podkarpackiego.
W przyjętym przez Sejmik dokumencie mówi się, że program będzie realizowany za pomocą kontraktu (wojewódzkiego), a opisy działań mają zawierać informacje na temat „ich zgodności z prawodawstwem
dotyczącym pomocy państwa”. Prawodawstwo to zostało p/w opisane i pomoc finansowa państwa jest udzielana tylko na realizację planów UE.
W pkt. 7, rozdziału V - w sposób zakamuflowany podano informację o powołaniu w przyszłości (dla
realizacji kontraktu) „Wojewódzkiego /Regionalnego/ Komitetu Monitorującego” – (zgodnie z wymogami
Rozporządzenia RM w sprawie przyjęcia programu wsparcia na lata 2001-2002). Należy zauważyć, że powołany dokumentem „Komitet Sterujący” nie jest „Wojewódzkim Komitetem Monitorującym” - z uprawnieniami wynikającymi z przywołanego Rozporządzenia RM.
Zauważmy, że w całym dokumencie „Zasady opracowania Programu Województwa” przyjętym
Uchwałą Nr XXII/235/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 września 2000 r. przywołuje
się jedynie przepisy ustawy o samorządzie województwa. Żadnych innych źródeł prawa nie podano, co znakomicie utrudnia (a wręcz uniemożliwia) orientację w rzeczywistej materii podjętej uchwały.
Na przykładzie programu dla Województwa Podkarpackiego widać praktyczną realizację mechanizmów opisanych w niniejszym opracowaniu. Widoczny jest również sposób manipulowania radnymi oraz
sposób wciągania innych do realizacji obcych nam planów.
Opracował: Pełnomocnik Stowarzyszenia „Rodzina Polska” woj. podkarpackiego - mgr inż. Józef Bizoń - tel.: (17) 87-14-862 , Boguchwała A.D. 15.04.2002.
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W ramach tej „Strategii Województwa Podkarpackiego” zlikwidowano wiele szkół wiejskich na życzenie Brukseli. Odnotujmy jeszcze, że w latach 1999-2001 prawie wszystkie rady gmin z Podkarpacia
uchwaliły nowe plany zagospodarowania przestrzennego ( z czym się mocno spieszono) uwzględniające zapisy „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” – omówionej w dalszej części niniejszego
opracowania. Zrealizowano w ten sposób dyrektywę UE zwartą w tej koncepcji, aby rady gmin w tych
wskazanych latach uchwaliły nowe plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniające zapisy ‘Koncepcji”. W innych województwach w Polsce uczyniono podobnie.
Na koniec zwróćmy jeszcze uwagę na zapis Rozdz. I pkt. 2 „Programu Województwa Podkarpackiego”: „Program Województwa będzie miał charakter zintegrowany. Oznacza to, że będzie odnosił się do kilku
priorytetów, wzajemnie ze sobą powiązanych”. Cóż to za priorytety? Otóż, pojęcia tego używa się (oraz definiuje się je) w „Rozporządzeniu RM z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na
lata 2001-2002”. Pełny wykaz priorytetów dla wszystkich ministrów właściwych zawiera „Załącznik do
Rys. 0”. Na „Rys. C” schematycznie przedstawiono kontrolę działalności „Agencji i Funduszy” uczestniczących w realizacji „Kontraktu wojewódzkiego” z udziałem „Komitetu Monitorującego Program Wsparcia”
i „Wojewódzkiego /Regionalnego/ Komitetu Monitorującego”. Wyraźnie widoczny jest już proces budowy
autonomicznych regionów – podporządkowanych Brukseli, którego efektem ma być ostateczne rozdarcie
Polski na fragmenty - (wspomagać to mają poszczególne gminy, którym nadano ustawowe uprawnienie do
wsołpracy międzynarodowej). O tym, co i jak ma być w danym województwie – dotyczy to wszystkich obszarów (kultury, oświaty, służby zdrowia, handlu, przemysłu, rolictwa, itd.) – już decyduje Bruksela za pomocą tzw. „Programu wsparcia” i poprzez realizację tzw. „priorytetów ministrów właściwych”. Władza centralna terytorium byłej Polski będzie jedynie spełniać rolę koordynatora i strażnika interesów Brukseli –
zresztą, już obecnie faktycznie tak jest.
Tzw. nasze wejście do UE ma jedynie stworzyć prawny glejt dla uniknięcia odpowiedzialności prawnej (i faktycznej) tych, którzy to wszystko na zlecenie obcych realizowali i nadal realizują. Dla tych ludzi
w oczywisty sposób nie ma innej alternatywy, jak tylko do Unii Europejskiej, ale to już ich, a nie Narodu
Polskiego sprawa.
Analizę istniejącego stanu rzeczy dla innych województw pozostawiam zatroskanemu o przyszłość
Polski czytelnikowi niniejszego opracowania.
Pozostając na polu Województwa Podkarpackiego odnotujmy jeszcze jeden bardzo istotny fakt.
Otóż, w Statucie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w §26 pkt. 8 zapisano:
„§ 26. pkt 8. Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych należy: współpraca z organizacjami
pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami,
stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi - w zakresie pomocy społecznej
oraz wspieranie ich, w tym finansowe,”

Zapis ten wskazuje na próbę ustawienia Kościoła Katolickiego, jako instytucji charytatywnej i usługowej finansowanej z woli rządzących, trzymającej z władzą, a nie z ludem. Jacy oni dobrzy! Czy taka rola
Kościoła Katolickiego w Polsce została wynegocjowana i przyjęta (w tym przez Komitet Integracji Europejskiej) w procesach negocjacji przedakcesyjnych do UE???
Pozostaje też pytanie, czy ci dobroczyńcy ujawnili przedstawicielom Kościoła Katolickiego w Polsce
zbudowane przez nich mechanizmy, a opisane w niniejszym opracowaniu?
Dobra masońska zasada mówi: lepiej się Kościołem posłużyć, niż z nim jawnie walczyć, a cel zniszczenia Kościoła Katolickiego zostanie osiągnięty.
Państwo Polskie, krok po kroku, ginie na naszych oczach. W proces likwidacji Państwa Polskiego
włączone są całe rzesze nieświadomych tego ludzi, a my ciągle w Kościele śpiewamy: „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”. Pytam? Czyją Ojczyznę? Czy, aby Polaków? Przecież rękoma Polaków Polskę urządza
się pod potrzeby obcych! Jak długo jeszcze tak będzie? Oszukujemy siebie i Pana Boga, którego oszukać
się przecież nie da.

Opracował: Pełnomocnik Stowarzyszenia „Rodzina Polska” woj. podkarpackiego - mgr inż. Józef Bizoń - tel.: (17) 87-14-862 , Boguchwała A.D. 15.04.2002.

36

Rozdział III
„OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lipca 2001 r.

o ogłoszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.
(Mon. Pol. Nr 26 z dnia 16 sierpnia 2001 r. poz. 432)
(Opublikowane również w internecie na stronie: http://www.geobid.com.pl/prawo/mp_2001_26_432.htm)
Stosownie do art. 10 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) ogłasza się Koncepcję polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, stanowiącą załącznik
do obwieszczenia.
Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, zgodnie z art. 56 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 oraz z 2000 r. Nr 12, poz.
136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268), została przyjęta w dniu 5 października 1999 r. przez Radę Ministrów oraz w dniu 17 listopada 2000 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezes Rady Ministrów: J. Buzek”

Skrótowe omówienie przyjętej „Koncepcji”.
1.

Już w samym tytule dowiadujemy się, że dokument dotyczy „kraju”, a nie Polski.
Użycie określenia „kraj” nie jest przypadkowe i jest ono zgodne z całym duchem przyjętej „Koncepcji polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju”. Tzw. „Koncepcja” ma być realizowana przez najbliższe kilkanaście (kilkadziesiąt) lat. Została ona wykonana wedle wizji globalistów światowych.
W „Koncepcji” piszę się na wprost:
„I. Uwarunkowania przekształceń zagospodarowania przestrzennego kraju wynikają z:
A. globalnych i europejskich megatrendów i wyzwań rozwoju:
cywilizacji informacyjnej, stanowiącej wyznacznik rozwoju kraju w systemie światowym, w którym ludzie, ich kwalifikacje, postawy i sposób organizowania stają się współcześnie główną siłą motoryczną rozwoju, a dotychczasowe
rozmieszczenie surowców i majątku produkcyjnego odgrywa coraz mniejszą rolę w przekształceniach przestrzennego
zagospodarowania kraju;
globalizacji gospodarki - jako wyzwania efektywnościowego i modernizacyjnego, kształtującego konkurencyjność
polskiej przestrzeni w systemie europejskim i światowym;
ekorozwoju - jako wyzwania ogólnocywilizacyjnego XXI wieku określającego nowe wartości, długofalowe cele strategiczne, uwarunkowania i kryteria ekologiczne rozwoju i przestrzennego zagospodarowania kraju;
demokracji - jako wyzwania politycznego wyznaczającego główne kryteria kształtowania organizacji terytorialnej
kraju zgodnie z regułami funkcjonowania otwartego społeczeństwa obywatelskiego i zdecentralizowanego państwa
unitarnego;
integracji polskiej przestrzeni z przestrzenią europejską jako wyzwania, które będzie tworzyć korzystne warunki
asymilacji światowych megatrendów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju w XXI wieku, włączając Polskę
w jeden ze światowych biegunów przyspieszonego rozwoju.”
„B. czynników o znaczeniu europejskim i ogólnokrajowym:
zwornikowego położenia Polski w przestrzeni europejskiej wiążącego jej naturalne interesy narodowe z krajami położonymi wokół Morza Bałtyckiego (Europejski Region Bałtycki), z Niemcami i krajami Europy Zachodniej, z grupą
krajów Europy Środkowej (Grupa Wyszehradzka), z Rosją, Białorusią i Ukrainą oraz z krajami Europy PołudniowoWschodniej (Bułgaria, Rumunia), tworząc ważne politycznie ogniwo przestrzeni europejskiej z wielością wspólnych
interesów, lecz także i sytuacji potencjalnie konfliktogennych oraz realnie konfliktowych;
........................................................ ”
„II. System strategicznych celów rozwoju i zagospodarowania przestrzennego kraju:
A. Główną przesłanką określającą system celów jest historyczna szansa i narodowa konieczność dynamizacji rozwoju Polski
otwartej na globalny i europejski system gospodarowania i przełamania w ten sposób zapóźnienia cywilizacyjnego przez
kształtowanie:
przestrzeni otwartej na Europę i świat, która generuje europejskie i światowe relacje i powiązania;
.........................
przestrzeni czystej ekologicznie, która tworzy warunki stabilnego i wielopokoleniowo zrównoważonego rozwoju;
przestrzeni zróżnicowanej, która umożliwia wykorzystanie zróżnicowanych przestrzennie zasobów kraju;
przestrzeni politycznie zdecentralizowanej, w której samorządy lokalne i regionalne mogłyby realizować zróżnicowane przestrzennie cele w ramach unitarnego państwa demokratycznego.”

Opracował: Pełnomocnik Stowarzyszenia „Rodzina Polska” woj. podkarpackiego - mgr inż. Józef Bizoń - tel.: (17) 87-14-862 , Boguchwała A.D. 15.04.2002.
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„B. Generalnym założeniem jest strategia dynamicznego równoważenia rozwoju umożliwiająca aktywne i świadome
kształtowanie procesu stopniowej likwidacji istniejących dysproporcji oraz konsolidacji priorytetowych celów strategicznych oraz globalnych europejskich megatrendów rozwoju, przez realizację polityki: ....”
„C. Głównym motywem wyboru celów strategicznych, kreujących politykę przestrzenną państwa jest historyczna konieczność i szansa dynamizacji rozwoju i osiągnięcia na tej drodze europejskich standardów życia społeczeństwa poprzez
istotne zwiększenie konkurencyjności gospodarki narodowej w otwartym systemie światowym. Tak sformułowany motyw i cel generalny wyznacza system celów z nim współzależnych. W najbardziej ogólnym i uniwersalnym ujęciu tworzą
one strukturę, w której: ....”
„Zwornikiem spinającym system celów strategicznych jest kształtowanie ładu przestrzennego, uwarunkowanego procesami rozwoju społeczno-gospodarczego i zmianami w środowisku przyrodniczym, stanowiąc współzależne z nimi tworzywo poprawy jakości życia, efektywności gospodarowania i jakości środowiska przyrodniczego oraz podnoszenia zdolności obronnych państwa w zróżnicowanej przestrzeni geograficznej kraju.”
„D. Ewolucja usytuowania polskiej przestrzeni w Europie oraz jej uwarunkowania wewnętrzne dokumentują, że otwarty
system przestrzenny kraju dynamizujący jej przekształcenia w pierwszych dziesięcioleciach XXI wieku mogłyby tworzyć:
europejski i krajowy system infrastruktury technicznej, której konstrukcją nośną będzie system autostrad i dróg
ekspresowych, zmodernizowanych kolei, portów morskich i lotnisk oraz system energetyczny i system gospodarki
wodnej;
.................................
strefy i ośrodki gospodarki turystycznej, w których najwyższe w kraju walory środowiska przyrodniczego
i unikatowe wartości kultury materialnej pobudzać będą popyt europejski - główne źródło ich potencjalnej aktywizacji;
europejska i krajowa sieć ekologiczna ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego.
Można oczekiwać, że kształtujące się w ten sposób w procesie gry rynkowej i celowo kształtowane przez politykę regionalną
państwa ośrodki, pasma i strefy stawać się będą głównymi ogniwami dynamizującymi rozwój kraju.
2. W generalnych kierunkach polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, która, realizując politykę rozwoju

społeczno-gospodarczego oraz współzależne z nią cele zagospodarowania przestrzennego, odnośnie rolnictwa wpisano, że będzie się dążyć do:
„- wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich przez:
stopniową modernizację i restrukturyzację gospodarki żywnościowej jako głównego ogniwa przekształceń stref rolniczych;
zdynamizowanie rozwoju gospodarki turystycznej w strefach o najwyższych walorach rekreacyjnych
i krajobrazowych;
ekologicznie uwarunkowany rozwój gospodarki leśnej i wodnej;
zdynamizowanie rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej obszarów wiejskich;
Na szczeblu krajowym jest opracowywana Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, okresowe raporty
o stanie zagospodarowania kraju oraz programy zawierające zadania rządowe służące realizacji celów publicznych, sporządzane przez ministrów i przez centralne organy administracji rządowej.”

3. W zakresie „NARZĘDZI POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU” przewidziano w „Koncepcji” udział samorządów terytorialnych w zakresie przyjętych rozwiązań – dokonując zapisu:
„Na szczeblu województwa są uchwalane przez sejmik województwa następujące dokumenty planistyczne:
- strategia rozwoju województwa,
- plan zagospodarowania przestrzennego województwa,
- wieloletnie programy wojewódzkie,
- priorytety współpracy zagranicznej województwa.
Wymienione programy wojewódzkie powinny być spójne z Koncepcją polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju oraz z planami zagospodarowania przestrzennego sąsiednich województw.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa ani żaden inny z wymienionych wyżej dokumentów nie są aktami prawa miejscowego i nie naruszają uprawnień gmin.
Na szczeblu powiatu organy powiatowe mogą prowadzić, w granicach swojej właściwości rzeczowej, analizy i studia
z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszące się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.
Na szczeblu gminy opracowywane są dwa dokumenty:
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dla całej gminy lub dla jej części).
Opracował: Pełnomocnik Stowarzyszenia „Rodzina Polska” woj. podkarpackiego - mgr inż. Józef Bizoń - tel.: (17) 87-14-862 , Boguchwała A.D. 15.04.2002.
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Spośród wszystkich wymienionych dokumentów planistycznych tylko miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
stanowi prawo miejscowe.”
„Istotnym elementem procedury są negocjacje pomiędzy władzami województwa i gminy na temat sposobu uwzględnienia
ponadlokalnych zadań rządowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Przedstawiony system potrzebuje modernizacji w postaci zmiany istniejącej lub opracowania nowej ustawy dotyczącej gospodarki przestrzennej, tym pilniejszy, iż z dniem 1 stycznia 2002 r. straci ważność znaczna część miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.”

Mówiąc wprost, samorząd gminy (rada gminy) „zaklepuje” (trudno, taki stan rzeczy nazwać podejmowaniem
uchwały) narzucone odgórnie (na drodze tzw. negocjacji) rozwiązania wykreowane przez obcych w Brukseli i pod
ich potrzeby – głównie NIEMIEC, ale nie tylko. Może jedynie wprowadzić uzupełnienia nie kolidujące
(a uzupełniające) z realizacją głównej strategii. Radny nie jest związany instrukcjami wyborców – jak czytamy
w ustawach samorządowych. Dodajmy – jest związany instrukcjami Brukseli.
Taktyka jest bardzo widoczna, prosta i zarazem perfidna; - posłużyć się zmanipulowanymi, zdezorientowanymi radnymi gmin, aby wcielać w życie obce rozwiązania. Jest to klasyczny przykład i wykładnik dzisiejszej demokracji – kiedyś
ludowej, a dzisiaj w wydaniu UE.
Dla realizacji tej „Koncepcji’ i „strategii” nieocenione usługi oddaje tzw. „dziura budżetowa”. W budżecie centralnym
– wiadomo – brak pieniędzy. W samorządach – też. Skąd pieniądze na realizację inwestycji? Ano, z funduszy „pomocowych” UE. Na jakie zadania będą udzielone? Zgodne z realizacją omawianej tutaj „Koncepcji”. Rolę zaplanowanej dziury
mamy wyjaśnioną. Powróciły centralne dotacje, dzisiaj zwane funduszami pomocowymi UE.
4. W „wprowadzeniu” do tej „Koncepcji” dowiadujemy się komu zawdzięczamy taki stan rzeczy, otóż zapisano tam m.in.:
"Wstępna Koncepcja", opracowana przez Centralny Urząd Planowania w 1995 r., została zaakceptowana przez Radę
Ministrów 21 listopada 1995 r., a następnie przyjęta przez Sejm jako podstawa do dalszych prac planistycznych
i konsultacji społecznych, w postaci rezolucji z dnia 14 listopada 1996 r.”
„Realizując postanowienia Rady Ministrów i Rezolucji Sejmu RP w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (RCSS)
opracowano nową wersję Koncepcji, stanowiącą podsumowanie prac prowadzonych w Centralnym Urzędzie Planowania
w latach 1995 i 1996 oraz w RCSS w 1997 r.”
„W pracy nad Koncepcją wykorzystano "Założenia strategii rozwoju kraju" opracowane w RCSS w lutym 1999 r. Ponadto wykorzystano bieżące raporty o stanie gospodarki opracowane przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych i
przez Ministerstwo Gospodarki, a także załączniki nr 6 do ustaw budżetowych z lat 1997, 1998 i 1999, dotyczące inwestycji centralnych.”
„Koncepcja była rozpatrywana dnia 28 lipca 1999 r. przez Komitet Polityki Regionalnej i Zrównoważonego Rozwoju
RM, który przyjął projekt Koncepcji i zalecił uwzględnienie zgłoszonych uwag (co dotyczyło zwłaszcza uwag MTiGM).
Dnia 5 sierpnia 1999 r. Koncepcja była rozpatrywana przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, który zalecił
uzupełnienie dokumentu o syntezę, zawierającą cele, uwarunkowania oraz narzędzia polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Zalecenia obu stałych komitetów RM zostały wprowadzone do Koncepcji w sierpniu i wrześniu 1999 r., natomiast w październiku 1999 r. zostały dokonane ostatnie autopoprawki.”
„Dnia 5 października 1999 r. Rada Ministrów przyjęła Koncepcję, Sejm RP zaś, po wprowadzeniu niewielkich poprawek
i uzupełnień, przyjął ją 17 listopada 2000 r.”
„Należy zwrócić uwagę na fakt, iż Koncepcja jest pierwszym w Polsce dokumentem rządowym obejmującym syntetycznie całość zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym naszego kraju.”

Dla porządku przypomnijmy, że Prezesem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (w randze ministra) od
1997r. (przez kolejne 4 lata) był dr Jerzy Kropiwnicki – założyciel i czołowy działacz Zjednoczenia ChrześcijańskoNarodowego (ZChN), a obecnie prezes tegoż ZChN.
5. Dołączone niżej rysunki i plany (tylko ich część) - wyjęte z opublikowanej w Obwieszczeniu „Koncepcji” - dają
szybki pogląd na zawartość tej „Koncepcji” i pogląd na to, z czyjego punktu i interesu została sporządzona.

Opracował: Pełnomocnik Stowarzyszenia „Rodzina Polska” woj. podkarpackiego - mgr inż. Józef Bizoń - tel.: (17) 87-14-862 , Boguchwała A.D. 15.04.2002.
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Wybrane aspekty
„Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju”.
Na szczególną uwagę zasługują podane w „Koncepcji” informacje dotyczące prognoz demograficznych dla
Polski na lata 2000-2030 (stanowiące opis do Rys. 5 zamieszczonego na str. 7), które w tym miejscu zostają
w całości przytoczone:
„3.6. Prognozy demograficznego kontekstu przekształceń.
Zasoby ludzkie będą w najbliższym trzydziestoleciu największym atutem rozwojowym Polski, a ich rozmieszczenie będzie miało decydujący wpływ na regionalną strukturę transformacji, a w konsekwencji - na zmiany przestrzennego zagospodarowania kraju.
Według prognozy GUS na lata 1999-2030 liczba ludności Polski będzie nieznacznie zmniejszać się przez okres
ok. 5-6 lat i w 2005 r. osiągnie wielkość 38.635 tys. osób. Począwszy od 2006 r. liczba ludności zacznie stopniowo wzrastać i w 2017 r. przekroczy wielkość 39 milionów, tzn. przyrost rzeczywisty wyniesie 1% w stosunku do
1998 r. W dekadzie 2020-2030 nastąpi znaczny ubytek ludności spowodowany głównie zmniejszaniem się liczby
urodzeń na skutek malejącej liczby kobiet w wieku rozrodczym. W 2030 r. ludność Polski będzie liczyć 38.025
tys. osób, czyli o 642 tys. mniej niż w 1998 r. (tj. mniej o 1,7%).
Ubytek ogólnej liczby ludności spowodowany zostanie zmniejszaniem się liczby ludności wiejskiej, a tempo
spadku będzie zwiększać się wraz z upływem lat, tak że w końcu lat 20. roczne ubytki osiągną wielkość 60-70
tys. rocznie. W 2030 r. liczba ludności wsi wyniesie ok. 13.637 tys. osób, tzn. będzie niższa o ponad 1,1 mln.
osób niż obecnie (tj. o ok. 7,5%).
Liczba ludności miejskiej wzrośnie do 2030 r. o ok. 465 tys. osób (tj. o ok. 2%), podobnie jak jej udział w ogólnej
liczbie mieszkańców (tj. z 61,9% w 1998 r. do 64,1% w 2030 r.). Do 2003 r. wystąpi ubytek ludności miejskiej,
natomiast w okresie następnych 20 lat liczba mieszkańców miast wzrośnie. Począwszy od 2023 r., nastąpi ponowny spadek liczby ludności miejskiej do 24.388 tys. w 2030 r.
Polska jest i w perspektywie najbliższych 20 lat prawdopodobnie pozostanie w grupie największych młodych demograficznie państw Europy. Występujące w Polsce zjawisko niżów i wyżów demograficznych jest przyczyną
głębokich zmian, jakie będą zachodziły w strukturze wieku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież poniżej 18 lat) będzie zmniejszać się i w 2012 r.
osiągnie wielkość ok. 7,4 mln osób, a więc o prawie 2,5 mln mniej niż w 2000 r. W ciągu kolejnych sześciu lat
nastąpi niewielki, sięgający ok. 314 tys. osób przyrost, po czym ponownie liczba dzieci i młodzieży zacznie spadać do 6,9 mln w 2030 r. W latach 2000-2030 ubytek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym wyniesie ok.
30%.
Przyrost ludności polskiej w wieku produkcyjnym w latach 2000-2009 będzie początkowo dosyć gwałtowny - ponad 200 tys. osób rocznie, później - po 2009 r. - będzie wolniejszy. Rok 2010 zapoczątkuje okres co najmniej
dwudziestoletniego spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym. W 2030 r. liczba ta wyniesie 22 mln osób, tj.
o ponad 1,2 mln mniej w stosunku do 1998 r.
Zmniejszanie się liczebności grupy wieku produkcyjnego spowodowane będzie w dużej mierze starzeniem się - w
sensie demograficznym - ludności, która jednocześnie będzie "zasilać" grupę ludności w wieku poprodukcyjnym,
powodując wzrost jej udziału w ogólnej liczbie ludności kraju. W latach 2000-2030 liczba ludności w tej grupie
wieku wzrośnie o ponad 3,5 mln osób (ponad 64%), z czego największy przyrost (blisko 2 mln) przypadnie na
drugą dekadę. W 2030 r. w Polsce będzie ponad 9,1 mln osób w wieku poprodukcyjnym.
Efektem zmian w strukturze wieku ludności będzie gwałtownie zwiększający się wskaźnik "obciążenia", tj. liczby
osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. W
1998 r. wynosił on 66 osób (z czego 42 osoby w wieku przedprodukcyjnym i 24 w poprodukcyjnym). W 2030 r.
wyniesie on 72 osoby (odpowiednio 31 i 41).
Należy podkreślić, iż zarówno istniejące, jak i potencjalne zasoby pracy w Polsce są strukturalnie niedostosowane
do potrzeb nowoczesnej gospodarki rynkowej. Polacy są gorzej wykształceni, mniej mobilni, mają słabsze zdrowie i żyją krócej niż zachodni Europejczycy. Jakość zasobów ludzkich jest najwyższa w aglomeracjach miejskich,
najniższa zaś - na słabo zurbanizowanych i odległych od miast obszarach wiejskich.
W oparciu o bieżącą obserwację procesów ludnościowych oraz prognozę demograficzną można określić główne
tendencje kształtowania się procesów demograficznych do 2030 r., stanowiącego wiodący czynnik strategii rozwoju i przestrzennego zagospodarowania kraju.
Zróżnicowanie przestrzenne tendencji demograficznych
Opracował: Pełnomocnik Stowarzyszenia „Rodzina Polska” woj. podkarpackiego - mgr inż. Józef Bizoń - tel.: (17) 87-14-862, Boguchwała A.D. 1504.2002
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Zgodnie z obowiązującym od dnia 1.01.1999 r. podziałem terytorialnym kraju, spośród 16 nowych województw
najwyższą liczbę ludności w 2000 r. odnotowano w województwach mazowieckim (5 mln) i śląskim (4,9 mln),
natomiast najniższą - w lubuskim (1 mln) i opolskim (1,1 mln). W prognozowanym okresie zmiany w strukturze
ludności w większości województw będą zbliżone do przedstawionych dla całej populacji.
W 2030 r. w czterech województwach liczba ludności znacznie zwiększy się w porównaniu do 2000 r. (w małopolskim - o 146 tys. osób, w pomorskim o 100 tys., w wielkopolskim o 94 tys., w podkarpackim o 45 tys.). W
kolejnych czterech województwach liczba ludności będzie utrzymywała się w zasadzie na niezmienionym poziomie, przy zmianach nieprzekraczających ok. 20 tys. osób (w mazowieckim wzrośnie zaledwie o 6 tys. osób, w lubuskim zaś o 16 tys., natomiast w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim zmniejszy się odpowiednio o 18
tys. i 15 tys. osób), natomiast w pozostałych ośmiu wystąpi ubytek ludności, z czego największy w województwach śląskim (-257 tys. osób) i łódzkim (-239 tys. osób). W obecnym podziale terytorialnym kraju, ze względu
na znaczne rozmiary województw, nie występuje znacząca dysproporcja pomiędzy liczbą województw "odpływowych" i "napływowych", do których należy prawie połowa (lubuskie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie,
śląskie i wielkopolskie). Prawie dwie trzecie migracji międzywojewódzkich kieruje się obecnie do województw:
mazowieckiego i śląskiego. Najczęściej obszarem pochodzenia migrantów są województwa: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie.
Uwzględniając zróżnicowanie przestrzenne przewidywanego w latach 2000-2030 r. ruchu naturalnego i migracyjnego ludności, można wyróżnić (rys. 5) siedem następujących typów obszarów:
obszary wzrostu liczby ludności, o przewadze przyrostu naturalnego nad ujemnym saldem migracyjnym, obejmujące województwo podkarpackie, w którym liczba ludności zwiększy się o 45 tys. osób,
obszary wzrostu liczby ludności, o niewielkiej przewadze przyrostu naturalnego nad dodatnim saldem
migracyjnym, występujące w województwie lubuskim, w którym liczba mieszkańców nieznacznie wzrośnie o 16 tys.,
obszary wzrostu liczby ludności, o znacznej przewadze dodatniego salda migracji nad przyrostem naturalnym, obejmujące województwa: małopolskie (wzrost o 146 tys. osób), pomorskie (wzrost o 100 tys.
osób) i wielkopolskie (wzrost o 94 tys. osób).
obszary niewielkiego wzrostu liczby ludności o minimalnej przewadze dodatniego salda migracji nad
ubytkiem naturalnym, obejmujące województwo mazowieckie, w którym liczba ludności powiększy się
zaledwie o 6 tys. osób,
obszary dużego spadku liczby ludności w wyniku przewagi ubytku naturalnego nad ujemnym ogólnym
saldem migracyjnym, występujące w województwach: śląskim (ubytek 257 tys. osób), łódzkim (ubytek
239 tys. osób) i dolnośląskim (ubytek 137 tys. osób). Ujemne saldo migracyjne spowodowane jest wysoką przewidywaną emigracją ludności za granicę,
obszary "wyludniające się" - znacznego ubytku liczby ludności w wyniku przewagi ujemnego salda migracji nad ubytkiem naturalnym, obejmujące województwa: świętokrzyskie (spadek o 126 tys. osób), lubelskie (spadek o 121 tys. osób), podlaskie (spadek o 32 tys. osób) oraz kujawsko-pomorskie (spadek o
29 tys. osób) i opolskie (spadek o 59 tys. osób, głównie wskutek przewidywanej silnej emigracji zagranicznej),
obszary niewielkiego spadku liczby ludności w wyniku przewagi ujemnego salda migracji nad przyrostem
naturalnym, występujące w województwie warmińsko-mazurskim (spadek o 18 tys. osób).”

Bardzo ważnym i istotnym elementem „Koncepcji” - przyjętym przez Rząd i Sejm RP - są kwestie ochrony środowiska, którym nadano rangę kluczowego zagadnienia polityki przestrzennej kraju.
W „Koncepcji” zapisano:
„ Ze względu na ograniczoność zasobów najważniejszym z użytkowanych składników systemów ekologicznych w Polsce jest woda. Ochrona zasobów wodnych wymaga wielu działań zróżnicowanych przestrzennie na
obszarze Polski. ... Najważniejsze proekologiczne zasady gospodarki wodnej to:
– wprowadzenie szczególnych zasad ochrony środowiska w regionach źródliskowych i na obszarach alimentacji głębokich wód podziemnych; ...”
„Gospodarka leśna zakłada w Polsce znaczne podniesienie lesistości kraju. Polityka leśna powinna uwzględnić
znaczne zróżnicowanie lesistości różnych regionów, przy czym możliwości dolesienia są w różnych regionach
tym mniejsze, im obecna lesistość jest mniejsza.” – (inaczej mówiąc, tam, gdzie dużo lasów - ma być jeszcze
więcej lasów).
Opracował: Pełnomocnik Stowarzyszenia „Rodzina Polska” woj. podkarpackiego - mgr inż. Józef Bizoń - tel.: (17) 87-14-862, Boguchwała A.D. 1504.2002

48

„Łączny obszar gleb, które można uznać za marginalne, na których prowadzenie produkcji rolniczej jest nieopłacalne, wynosi około 3,3 mln ha i stanowi 17,5% ogólnej powierzchni użytków rolnych i 10,5% powierzchni kraju, jednak wyłączenie wszystkich tych gleb z produkcji rolnej nie jest uzasadnione. Ograniczając się do gleb
klasy VI i VIZ, których powierzchnia wynosi 2,2 mln ha, widzimy, iż próba zalesienia tego areału do roku
2020 wymagałaby wyłączania z produkcji i zalesiania ok. 100 tys. ha rocznie.”
„Przewiduje się, że do 2010 r. powierzchnia rolnicza zmniejszy się o ok. 500-600 tys. ha i będzie wynosić
18.000-18.100 tys. ha. Najwięcej ziemi na cele pozarolnicze przeznaczy się w północnych regionach kraju
(zalesienia), wokół aglomeracji miejsko-przemysłowych, na południu kraju oraz wzdłuż tras autostrad.
Najmniejsze ubytki, w granicach 1%, wystąpią na terenach o intensywnym rolnictwie oraz bardzo dobrych glebach: w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Żuławach, Kujawach oraz prawdopodobnie na Zamojszczyźnie.”
„Gospodarka leśna stanie się współzależnym z rolnictwem ogniwem rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich. Udział lasów w strukturze użytkowania gruntów powinien, w dalszej perspektywie, osiągnąć poziom 33%
powierzchni kraju (10.320 tys. ha), co wiąże się z wyłączeniem, głównie z rolniczego użytkowania, około 1.500
tys. ha, natomiast do roku 2020 należałoby zalesić około 560 tys. ha, czyli około 23 tys. ha rocznie. Do roku
2010 przewiduje się przyrost powierzchni lasów w stosunku do 1996 r. o około 210-260 tys. ha oraz ich zróżnicowanie funkcjonalne ...”
W części „Koncepcji” zatytułowanej „POLITYKA OCHRONY I UWARUNKOWANEGO
EKOLOGICZNIE KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PRZYRODNICZEJ” zawarto m.in. następujące
zapisy:
„Podstawowym instrumentem prowadzenia polityki ekorozwoju może być głównie polityka ekologiczna
państwa współzależna z systemem samorządów terytorialnych, realizujących regionalne i lokalne polityki
rozwoju. Reforma organizacji terytorialnej państwa stwarza w tym zakresie nowe możliwości instytucjonalno-organizacyjne:
różnicowania polityki ekologicznej państwa w zależności od rzeczywistego zróżnicowania przestrzeni
geograficznej kraju oraz prowadzenia na tej podstawie polityki regionalnej państwa powiązanej z polityką regionalną i lokalną samorządów terytorialnych;
upodmiotowienia polityki regionalnej, której podmiotem stają się samorządy terytorialne; w jej ramach prowadzić będą one samodzielnie politykę ekologiczną w regionach podmiotowych (administracyjnych), współzależną z polityką ekologiczną rządu zróżnicowaną regionalnie;
rozwiązywania sytuacji konfliktowych występujących w związku z obiektywnie uwarunkowanymi
sprzecznościami interesów między ogólnospołeczną racjonalnością polityki państwa jako całości a lokalnymi i regionalnymi interesami samorządów terytorialnych.”
W części tej wyszczególnia się dwa systemy (programy) ekologiczne: NATURA 2000 oraz ECONET.

Przyjrzyjmy się niektórym zapisom:
„Europejska sieć obszarów chronionych NATURA 2000 została powołana do życia poprzez wydanie Dyrektywy
43/92/EEC z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Podstawę
prawną dla tworzenia sieci NATURA 2000 stanowią art. 3 i 10 wymienionej dyrektywy.
Celem tej dyrektywy jest ochrona różnorodności biologicznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej poprzez
ochronę naturalnych ekosystemów oraz fauny i flory. Dyrektywa zakłada wyselekcjonowanie typów siedlisk oraz
gatunków, które będą przedmiotem szczególnego zainteresowania ze względu na swoją rzadkość lub zagrożenie
wyginięciem. Typy naturalnych siedlisk, które miałyby być objęte ochroną, są wymienione w aneksie I dyrektywy, natomiast gatunki fauny i flory uznane za przedmiot szczególnego zainteresowania Unii - w aneksie II. Kryteria, jakie powinny spełniać obszary przewidziane do włączenia do sieci, są wymienione w aneksie III. Do sieci
ekologicznej NATURA 2000 zostaną włączone obszary chronione utworzone na podstawie Dyrektywy
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. o ochronie dzikich ptaków.
Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zainicjowało działania w celu utworzenia
systemu NATURA 2000 w Polsce, polegające na zgłoszeniu szeregu wniosków programowych ze środków
PHARE. Realizacja tych projektów powinna umożliwić postęp prac nad systemem NATURA 2000 na ziemiach
polskich pod względem naukowym, finansowym i organizacyjnym. Obecnie zostały opracowane "Terms of Reference" do projektu opracowania koncepcji sieci NATURA 2000. Ogólnym celem projektu jest zaproponowanie
sieci obszarów chronionych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej oraz analiza skutków ich ustanowienia. ProOpracował: Pełnomocnik Stowarzyszenia „Rodzina Polska” woj. podkarpackiego - mgr inż. Józef Bizoń - tel.: (17) 87-14-862, Boguchwała A.D. 1504.2002
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jekt ten będzie więc punktem wyjściowym do fazy wdrożeniowej, natomiast wynikiem projektu będzie przygotowanie listy obszarów i gatunków, które powinny zostać objęte ochroną w ramach nowego systemu.”
„NATURA 2000 może być współfinansowana przez Unię Europejską w ramach funduszu LIFE-Nature. Włączenie części obszarów chronionych Polski w tę sieć może spowodować polepszenie jakości ochrony i zmniejszenie
krajowych wydatków publicznych. Adaptacja Dyrektywy 43/92/EEC wprowadzi istotne zmiany w zakresie mechanizmów finansowania, procedur zatwierdzania inwestycji na obszarach chronionych oraz określi zakres badań
monitoringowych.”
„Dla obszarów objętych siecią NATURA 2000 należy zaproponować alternatywne kierunki rozwoju gospodarczego, jak zrównoważona turystyka, proekologiczne leśnictwo, rolnictwo ekstensywne.”
Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET - Polska opracowana w ramach europejskiego programu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody - IUCN jest reakcją na wzrastający zanik gatunków i ostoi dzikiej przyrody, mimo różnych krajowych i międzynarodowych działań na rzecz ich ochrony. Europejska sieć ekologiczna ma
pełnić rolę systemu nadrzędnego w stosunku do obecnie podejmowanych i przyszłych działań w zakresie szeroko
rozumianej ochrony przyrody.
„Do projektu krajowej sieci ekologicznej ECONET - Polska zostało włączonych 46% powierzchni kraju. Sieć
składa się z 78 obszarów węzłowych (30% powierzchni kraju), połączonych siecią korytarzy ekologicznych
(16%).”
„Sieć ECONET - Polska identyfikuje obszary węzłowe charakteryzujące się wysokim stopniem różnorodności
biologicznej i krajobrazowej, korzystnymi uwarunkowaniami przestrzennymi dla zachowania siedlisk i ostoi gatunków o znaczeniu krajowym lub europejskim. Rozmieszczenie walorów przyrodniczych w obrębie obszaru węzłowego nie jest równomierne. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym fragmenty obszarów węzłowych wyodrębniono jako biocentra, które stanowią np. parki narodowe, krajobrazowe, skupienia rezerwatów, ostoje przyrody o znaczeniu europejskim (program CORINE) czy ostoje ptaków. Większość tych obszarów poddana jest wysokim reżimom ochrony prawnej. Skuteczność ochrony mają zapewnić strefy buforowe wokół biocentrów.”
„Obszary węzłowe rozmieszczone są na terytorium kraju w sposób dość równomierny, aczkolwiek różny pod
względem zajmowanej powierzchni, odpowiednio do stanu zachowania walorów przyrody. Sprawia to, że wnętrze kraju odznacza się większym rozrzedzeniem struktury sieci. Koncentracja obszarów węzłowych ma miejsce
na północy kraju, w strefach granicznych. Najwięcej obszarów węzłowych (21) wyznaczono w strefie pojezierzy
młodoglacjalnych. Na ogół są to duże obszary obejmujące zwarte kompleksy leśne, liczne pojezierza, układy
torfowiskowe. W strefie nizin peryglacjalnych wyróżniono 18 obszarów węzłowych, związanych z układami
puszczańskimi i dolinami np.: środkowej Odry, środkowej Warty i Wisły, dolnego Bugu i górnej Narwi. Obszary
górskie zostały objęte siecią obszarów węzłowych prawie w całości (19 jednostek).”
„Utworzenie europejskiej sieci ekologicznej jest niezbędnym elementem procesu integracji europejskiej. Podstawowym celem utworzenia sieci ekologicznej w kraju i w Europie jest zwiększenie skuteczności
ochrony różnorodności biologicznej.”

„Tworzenie jak najszerszych sieci obszarów chronionych jest od lat 70. tematem wielu inicjatyw zgłaszanych w
środowiskach naukowych i ekologicznych, czego najnowszym przykładem jest ECONET, zainicjowany przez
rząd holenderski i finansujący w tym celu organizacje ekologiczne, w tym IUCN - Poland.”
„Projekt sieci ECONET przewiduje powstanie spójnej sieci korytarzy i obszarów chronionych w całej Europie.
Propozycja ta nie została przyjęta przez większość państw Unii Europejskiej, natomiast spotkała się z przychylnym przyjęciem w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W naszym kraju istnieje przychylna atmosfera
dla tej inicjatywy, ale też powszechna jest świadomość kosztów, jakie wywołałaby jej realizacja.”
„Kraje UE są zobligowane do utworzenia spójnej sieci ekologicznej obszarów chronionych pod nazwą NATURA
2000. Stworzenie sieci NATURA 2000 w Polsce jest jedynym obligującym prawnie i politycznie Polskę zadaniem, jeżeli chodzi o tworzenie sieci ekologicznych.”
„Do projektu krajowej sieci ekologicznej ECONET - Polska zostało włączonych 46% powierzchni kraju. Sieć
składa się z 78 obszarów węzłowych (30% powierzchni kraju), połączonych siecią korytarzy ekologicznych
(16%).”
W konkluzji w stosunku do ochrony środowiska przyrodniczego w „Koncepcji” zapisano:

„Wzmocnienie skuteczności ochrony obszarów szczególnie cennych pod względem przyrodniczym oraz wkomponowanie ich w szerszy przestrzennie i funkcjonalnie spójny system osłony ekologicznej, jest kluczowym zagadnieniem polityki przestrzennej. Wstępne koncepcje tego systemu przyjmują, że obejmie on ok. 30% powierzchni kraju, a istotą jego zagospodarowania powinno być dostosowanie struktury oraz intensywności goOpracował: Pełnomocnik Stowarzyszenia „Rodzina Polska” woj. podkarpackiego - mgr inż. Józef Bizoń - tel.: (17) 87-14-862, Boguchwała A.D. 1504.2002
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spodarowania do kryteriów wynikających z walorów przyrodniczych, w powiązaniu z systemem ochrony środowiska przyjętym w Unii Europejskiej (NATURA 2000). Nieprzekraczalną granicą rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rekreacji w obszarze objętym tym systemem powinna być naturalna pojemność przyrodnicza ekosystemów,
a podstawową zasadą zagospodarowania przestrzennego - wyeliminowanie sytuacji ekologicznie konfliktowych,
wynikających z rozwoju funkcji.”

Podsumowanie.
Z przytoczonych zapisów zawartych w „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” odnotujmy
najważniejsze stwierdzenia:
–

System osłony ekologicznej, jest kluczowym zagadnieniem polityki przestrzennej. Obejmie on w pierwszej fazie 30% powierzchni Polski, a docelowo ma objęć 46% powierzchni Polski.

–

System osłony ekologicznej ma posiadać 78 obszarów węzłowych połączonych siecią korytarzy ekologicznych.

–

Obszary górskie zostały objęte siecią obszarów węzłowych prawie w całości.

–

W skład obszarów węzłowych wchodzą m.in. kompleksy leśne.

–

Udział lasów w strukturze użytkowania gruntów powinien osiągnąć poziom 33% powierzchni kraju
(10.320 tys. ha), co wiąże się z wyłączeniem, głównie z rolniczego użytkowania, około 1.500 000 ha.
Mówi się nawet o wyłączeniu z użytkowania rolnego 3,3 mln. ha polskiej ziemi.

–

Zalesiane mają być tereny wzdłuż tras autostrad , tereny głównie na południu i północy kraju oraz wokół aglomeracji miejsko-przemysłowych, w strefach granicznych, według zasady: im więcej lasów na
danym obszarze, tym większe dodatkowe zalesienie.

–

Wprowadza się szczególne zasady ochrony środowiska w regionach źródliskowych i na obszarach alimentacji głębokich wód podziemnych.

–

Ochrona przyrody na tych obszarach powinna polegać na wprowadzaniu szczególnych instrumentów
ekonomicznych, na ekologicznie ukierunkowanych programach strukturalnych i programach polityki rolnej oraz na tworzeniu zachęt do rozwoju ekstensywnego rolnictwa i łagodnych ekologicznie form turystyki.

–

Do 2010 r. nadal będzie się utrzymywać duże zróżnicowanie regionalne rolnictwa i obszarów wiejskich, zwłaszcza regionu północno-zachodniego i południowo-wschodniego. Regiony te z uwagi na skalę i intensywność zachodzących przemian należy uznać za główne obszary problemowe transformacji
rolnictwa i obszarów wiejskich.

–

Utworzenie europejskiej sieci ekologicznej jest niezbędnym elementem procesu integracji europejskiej – tak się twierdzi w przyjętej „Koncepcji”, chociaż równocześnie podaje się informację, że tak strategia jaka została zwarta w „Koncepcji” - nie została przyjęta przez większość państw Unii Europejskiej.

–

Koncepcję mają zrealizować samorządy terytorialny przy użyciu środków pomocowych z UE.

Jeżeli przyjrzymy się teraz projektowanej sieci dróg i autostrad (Rys. 1 i 6) i połączymy to z powyższymi ustaleniami zawartymi w „Koncepcji” przyjętej przez Sejm RP (ponoć prawicowy) w dniu 17.11.2000r., to wyłania się
przerażający obraz tego, czym ma stać się Polska. Odnajdujemy również właściwe znaczenie pojęcia „położenie
zwornikowego Polski”.
Terytorium polski ma stać się wielkim korytarzem tranzytowym pomiędzy rynkami Zachodu i Wschodu.
Korytarzem, z którego korzyści będą czerpać obcy. Olbrzymie połacie Polski mają być zalesione, wyłączone z
rolnictwa pod płaszczykiem ekologicznego rozwoju. Ziemie rolnicze, najbardziej urodzajne, mają przejść w ręce
obcych – wolny obrót ziemią (wykup po 7 latach dzierżawy ziemi na terenach zachodnich i północnych). W tak
pojętej strategii nie mieści się istnienie przemysłu na terytorium Polski.
Polska ma się wyludniać z Polaków. Polacy mają emigrować za granicę, co też założono w „Koncepcji”. Reforma szkolnictwa nakierowana jest również w tym kierunku.
Opisana „Koncepcja” jest już od wielu lat realizowana.

Podkarpacie ma być zalesione i stanowić jeden z wymienionych „ekosystemów”.
Czyni się wszystko, aby, jak to określono: rozwiązać problem Południowo-Wschodniej Polski”.
Przy pomocy samorządów gminnych i powiatowych licznie likwiduje się szkoły na wsiach – pod pretekstem mającego nastąpić spadku urodzeń, czego nie potwierdzają prognozy na najbliższe 30 lat przedstawione na Rys. 3.
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Likwiduje się wiejskie ośrodki zdrowia, szkoły rolnicze (Albigowa). Czyni się wszystko, aby ludziom na wsi
maksymalnie utrudnić życie. W miastach podmioty zagraniczne budują się sklepy wielkopowierzchniowe – za zezwoleniem rad gmin, co maksymalnie utrudnia i kurczy rynek zbytu dla płodów rolnych tego terenu i ich rodzimego, lokalnego, przetwórstwa.
Na całym obszarze Podkarpacia masowo od lat likwidowany jest przemysł. Likwidowane (lub mocno ograniczane) są kierunki kształcenia ludzi dla jeszcze istniejącego przemysłu – np. likwidacja w 2000r. Technikum Chemicznego w Jaśle, dającego średnią kadrę techniczną dla przemysłu naftowego w Jaśle i okolicach, Zakładów
Chemicznych „GAMRAT” w Jaśle, hut szkła.
Funkcjonujące zakłady pracy sprzedaje się za bezcen obcym – przy milczącej aprobacie wszystkich sił politycznych. Na te wszystkie negatywne procesy nie reagują samorządy terytorialne – a przecież spadają im przez to dochody własne gmin, spadają na nie co raz to większe obciążenia natury socjalnej.
Uprawia się propagandę życia z turystyki.
Namawia się ludzi do zalesiania gruntów rolnych nawet klasy III i IV. Wiadomą rzeczą jest, że grunty przyległe
do gruntów zalesionych wyjaławiają się, stają się w bliskim sąsiedztwie lasu mało przydatne do upraw rolniczych,
a więc powstaje następna okazja do proponowania zalesienia dalszego areału – taki oto sprytny system postępu w
zalesianiu gruntów rolniczych.
Masowo kształci się młodzież na kierunkach: marketingu i zarządzania, hotelarstwa, turystyki i tym podobnych.

Gwałtownie rośnie bezrobocie. Oficjalne dane sprzed 2-ch lat mówiły o 160 000 bezrobotnych w woj. podkarpackim, a dzisiaj jest już ponad 200 000 bezrobotnych i nie widać końca wzrostu bezrobocia – ciągle
ono rośnie.
Społeczeństwo woj. podkarpackiego gwałtownie biednieje. Rosną obszary nędzy.
Władze samorządów chełpią się swymi osiągnięciami w dziedzinie budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji, załatwieniem na te i inne cele (np. drogi) środków z funduszy pomocowych UE. Postępuje zadłużenie gmin, wyprzedaż ich majątku.
Władze jakoś dziwnie nie zauważają, że całym swym działaniem i zachowywaniem się realizują politykę UE
dla tego obszaru Polski – zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisanej „Koncepcji”. Nie widzą, albo i nie
chcą widzieć, że ostateczne korzyści z tych działań odniosą obcy, a nie Polacy dzisiaj tutaj mieszkający, czy ich
dzieci lub wnuki.
Obcy wykupią ziemię pod kurorty i biznes (po 3-ch latach dzierżawy ziemi). Oni w przeważającej mierze będą
korzystać i ciągnąć korzyści z czystej wody, powietrza i lasów.
Polacy zostaną zmuszeni warunkami bytowymi do masowego emigrowania za chlebem, a bardzo wielu z
tych, którzy tutaj zostaną staną się posługiwaczami u obcych – przyda się turystyka, hotelarstwo i marketing.
Zniknie problem patriotycznego zakątka Polski, tak jak znikła kolebka „Solidarności” – Stocznia Gdańska.
To, wyżej opisane marzenie obcych ziści się do końca, jeżeli będziemy naiwni i bierni, jeżeli sobie na to pozwolimy i damy się ostatecznie wepchnąć w objęcia Brukseli.
Nadchodzące wybory samorządowe mogą być pierwszym krokiem do zablokowania tego bardzo negatywnego procesu trwającego już 13 lat. Warunkiem jednak jest szybkie zauważenie wiszących nad nami
zagrożeń, uwierzenie we własne siły (a nie obcych), szybkie oddolne zorganizowanie się (nie czekać na wodzów) i masowy udział w wyborach samorządowych i odsunięcie od władzy ludzi przez całe lata realizujących politykę obcych płynącą z Brukseli – bez względu na barwy polityczne jakie przywdziewali.

Najwyższy już czas obudzić się i powiedzieć NIE BRUKSELI (UE), a możemy to już
uczynić w nadchodzących wyborach samorządowych!!!
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Przestroga dla naiwnych.

Ks. prof. dr Stanisław Trzeciak na str. 333 książki pt. „TALMUD O GOJACH a kwestia żydowska w Polsce” podaje:
„W mowie „Na cmentarzu w Pradze” i w „Protokołach Mędrców Syjonu”, a nadto w myśl wskazówek rządu żydowskiego „Alliance Israelite Universele” w Paryżu, gdzie powiedziano”

...”Bracia i współwiercy!
W całym świecie żaden zakątek ziemi nie nadaje się tak do naszego nim zawładnięcia i wyłącznego opanowania, jak Galicja!
Kraj ten musi być naszym. Wszystko temu sprzyja.
A więc wszelkie siły wytężywszy, starajcie się bracia, wyprzeć ostatecznie
chrześcijan ze wszystkich sfer ich działalności i stać się niepodzielnymi panami.
Co tylko do nas jeszcze nie należy, starajcie się zagarnąć i ująć w swe ręce.
W danym razie potrzebnych środków dostarczy nam nasz potężny związek.
Ofiary na ten cel płyną już obficie od bogaczów całego świata; daje Hirsch,
Bleichrődor, Mendelsohn i Rothschild.
Do dzieła zatem bracia, aby zamiary nasze spełniły się jak najrychlej.”
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