
UCHWALA NR 166IXlXI2020 

RADY GMINY NOWE M1ASTO 


z dnia 28 wrzesnia 2020 r . 


w sprawie zachowania integralnosci Wojew6dztwa Ma1.owieckiego. 


Na podstawie an . 18 USI I uSI3WY z dnia 8 marea 1990 r. 0 samO"'1dzie gmino ym (Oz.U. z 2020r. :poz.7 (3) , 
an. 7 Konstytucji RP oraz § 25 us!.) Sta tutu G miny Nowe Miasto sianowi,!cego za l"cznik do Uchwaly 
NT 36N1200JRady Gminy Nowe Miaslo z dnia 25 kwie tnia 2003 roku (Dz.Urz. Woj.Maz. z 2003r. ze 
zmianami; Nr168, poz.41J2,z 2007 r. NrI Jpoz.250; z 2014r. poz.886; z20 17 r. poz. II 075: z 20 18r. 
poz. 11189 oraz z 2020 r. poz.1 844), Rada Gm iny uchwa la, co nastepuje: 

§ L Rada Gmi ny Nowe Miaslo wyrata swoje Sianowisko w sprawie inlergralnosci Wojew6dztwa 
Mazowieckiego i powSlrzy mania plan6w podzialu WojewOdztwa Mazowieck iego oa dwa odrybne 
regiony.Nasza Gillina jest cZl(sc iq mazow ieckiej wspolnory regionalnej. kt6('~ wsp6ltworzymy od ro ku 1999. 
To dzi~ki wysilkom naszych mieszkanc6w WojewOdztwo Mazow ieckie jest w czotowce najsi lniejszych 
gospodarczo reg ion6w europejskic h i liderem polskich wojew6dnw. Uwatamy. 1e Mazowsze o raz jego 
Mieszkancy zaslugujq na szanSI( da lszego rozwoju swojego regionu . Nie godzimy s i~ na a rbitra lne 
rozstrzygni~cie 0 naszym losie za naszymi plecami oraz. plecami mieszkancow - cz.lonk6w naszych wsp6lnot 
samorzqdowych. Rada Gminy Nowe Miasto wyrata z.aniepokojen ie konsekwencjami ewentualnego podzialu 
WojewOdztwa Mazo\",ieckiego. RozdJ;ielenie wsp6lnego organ izmu oa dwie. odr~bne c~Sci doprowadzi do 
powaznych problem6w z ic h funkcjonowaniem. Konsekwencjq podzia tu ~dz ie skazanie cenlrnln ej c~Sci 
Mazowsza (posiadajl'jcej wysokie dochody wlasne) na wplacanie giga otycznej kwory tzw ..Janosikowego·', 
kl6re zostani e przetransferowane do wszystkich pozoslalych 16 wojew6dztw. To oznacza, t e lzw. Maz.owsze 
regionalne wprawdzie otrzyma swojq cz~sc ,Janosikowego", ale b~dzie 10 niepor6wnywalnie mniej srodkow 
finansowych. ni t obec nie organy Samorzlldu Wojew6dzlwa Mazowieckiego przekazuj<J. na pol<.rycie wydatk6w 
zwi:rzanych z utrzy maniem drag, organizacja przewozow kolejowych, utrzymaniem instylucj i kultury i szpilali 
zlokali zowanych na tym lerenie. W kOllsekwencji, przy znacUJCO ob ni t:onym poziomie doc hod6w (dochody 
z CIT spadnq do poziomu 13%). koniecznc b~dzie pokrywanie kosit6w funkcjonowania "zdublowanej" 
administracji samorzqdowej do obslugi zadan 0 charakterze wojew6dzki~l, co znacZlJco wplynie na mot: liwosci 
wydatkowe wobszarze uSlug publicznych, m.in. ochrony zdrowia. edukacji publicznej, ochrony srodowiska, 
przec iwdzia tan ia bezrobociu. pomoey spo/ecznej , polityki prorodzinnej, utnymania drag wojewOdzkich 
i pot'lczen kolejowych. 

§ 2. Rada Gminy Nowe Mi aslo zobow iqzuje Przewodniezqcego Rady Grniny do przekazania niniejszej 
uchwaty ; 

1) Prezydentowi RP" 

2) Prezesowj Rady Minislrow, 

3) Marszatkowi Sejm u RP ., 

4) Marszalkowi Senatu RP., 

5) Posom i Senalorom z Wojewadztwa Mazowieekiego, 

6) Wojewodzie MazQw iee kiemu. 

§ 3. Uchwala wchod zi w tyc ie z dniem podjycia. 

PRZEWODNICZIICY 
/;;; Redy Gminy 

c!1~linski 
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Uzasadnienie 

do uchwaly Nr 1 66/XIX}2020 Rady Gmioy Nowe Miasto 

z dnia 28 wrzesnia 2020 roku 

Rada Gminy Nowe Miasto podejmuje uchwaly w sprowie zachowania integralnosci Wojew6dztwa 

Mazowieckiego i powstrzymania plen6w jego podzialu na dwa odrybne wojew6dztwa, bior~c pod uwagy skutki 

Jakie ten podziat poci'lgnie za sobq. Do najwatniejszych z nich nale'lq: 

I) 	 Powstanie rozleglych obszar6w biedy na terenie nowego wojew6dztwa muzowieckiego i niewielkich 

obszar6w zamoz.nosci, glownie oa terenie nowego wojew6drtwa mazowieckiego i niewielkich obszar6w 

zamoznosci, gl6wnie na terenie metropoJitalnym. Na Mazowsze, bez metropolio warszawskiej, 

przypadnie zaledwie 13% dochod6w z podatku CIT obcego wojew6dztwa. Region stoteczny, kt6ry 

bydzie generowac 87% dochod6w, zostanie jednoczesnie obci<l-Zooy ogrornnym "Janosikowych". 

2) 	 Koniecznosc ustanowienia podw6jnej administracji samorz~dowej i rz~dowej szczebla regionalnego, co 

znacznie zwiykszy wydatki na ten cel. Powstanq dwa W-Zydy wojew6dzkie, dwa urzydy marszalkowskie, 

dwa sejmiki, podw6jne sluiby podlegle wojewodzie i marszalkowi, takie jak inspekcja transportu 

drogowego, Slraz po'lama, inspekcja hand Iowa, sanitarna, slu'lby weterynaryjne, inspekcja ochrony 

Srodowiska. 

3) 	 Ogromne zamieszanie instytucjonalne, kompetencyjne, wlasnosciowe, finansowe, kadrowe itp., kt6re 

spowoduje opOznienia w wielu dziedzinach, w tym w wykorzystaniu srodk6w unijnych z perspektywy 

finansowej 2014-2020 oraz procesie przygotowan do perspektywy 2021-2027. Znaczne op6Znienia mogq 

stworzyc zagrozenie ulraly srodk6w finansowych. 

4) 	 Zaprzepaszczenie w wielu obszarach dorobku SamorZ<ldu Wojew6dztwa Mazowieckiego. Samorzqdy 

nowych wojew6dztw bydq dfiZ)'c sitq rzeczy do budowania wlasnych potencjat6w i wlasnych marek. 

5) 	 Zn;kn;ec;e z mapy Europy jednego z l6 polsk;ch ceg;on6w, dotychczas postrzeganego jako ceg;on s;lny 
i rozwijajfjcy si~ wyjqlkowo dynamicznie, co bylo watoym czynnikiem przyciqgajqcym inwestor6w 

I turyst6w oruz stanowito istotny wktad w promocje kraju na pfaszczyinie miydzynarodowej. 

6) 	 Brak srodk6w, kt6re dotychczas pochodzily z dochod6w wytwarzanych w metropolii warszawskiej, oa 

utrzymanie na terenie nowego wojew6dztwa mazQwieckiego instytucji kultury, szpitali, dr6g cry 

pol<Jczen kolejowych. 

7) 	 przerwanie ci'lgloSci dokumentow strategicznych i planistycznych oa szczeblu nowych wojew6dztw 

oraz "praktycznie" we wszystkich gminach i powialach, kt6re odwotywaly siy do zapis6w zawartych 

w dokumentach rangi wojew6dzkiej. 

8) 	 Koniecznosc ponownego rozpoczycia przygotowan do opracowania i negocjacji z Komish Europejskq 
regionalnych program6w operacyjnych. Zmianie bydq musialy takze ulec dokumenty na szczeblu gmin 

i powiatow, kt6re stanowily podstawy ubiegania siy przez samorZ<:Jdy lokalne 0 srodki z funduszy 

europejskich. 

Rada Grniny Nowe Miasto, podejmujqc niniejsze stanowisko, pragnie podkreslic swoja przynaleznosc do 

mazowieckiej regionalnej wsp61noty samorzqdowej i dUffiy z bycia jej czysciq. Zauwazamy takZe, ze nasza 
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wspolnota sprawdzita s i~ w okresie ponad 20 lat funkcjonowania w ramach obecnego wojewodztwa 
mazowieckjego. Nie bez znaczenie byla tutaj rola, jakl} odegral Samorll}d WojewOduwa Mazowieckiego: 

I) usta nawiajqc liczne programy wsparcia z udzialem srodkow z budZetu wojew6dztwa ", kl6rych 

beneficjentam i S<\ jednostki S3 lJ1orz.<}du terylorialnego, 
2) petniqc z powodzeniem ro l~ lnstytucj i Zarzqdzaj<}cej Regionalnymi Programami Operacyjnyrni oa lala 

2007· 20 13 i 201 4·2020, 
3) zapewniaj,!c wysoki poziom dosl~pnoSci do lIslug publicznych i swiadczonych na poziomie 

woj ew6dztwa oraz ich wlasciw'l jakosc, 
4) 	 prowadZ<1c konsekwentnie dzialania zmierzaj 'lce do zw iykszania integralnosci regionu, podnoszenia 

stopoia wyposaien ia gmin i paWialQw W infrastruktury techniczn~ i spo1eczn<t. podwyiszania poziomu 
tycia mieszkanc6w oraz aktywizacj i spoleczenstwa obywatel skiego , a takt.e budowania loisamosci 

regionainej . 

Rada Gminy Nowe Miasto opowiada siy zdecydowanie za odda niem glosu w 18k wainej sprawie spo tecznosci 

regionu w ramach og61nowojew6dzkich konsultacji. Poza mieszkmlcami Mazowsza i wszystkimi sam oTZqdam i, 
stanowisko w ramach konsullacj i powinny wyrazic (alae zlokalizowane w reg ianie iostylucje publicwe 
i prywatne. podmi oty gospodarcze, podmioty sektora nauki, instytucje otoczenia biznesu, organizacj e 

pozafZ<!dowe oraz iooi za inleresowani. 

Wszyscy inleresariusze lokaln yeh i regio naln ych ~trategii, program6w, planow i biez'Ieych dziaian 

samomjd6w powinni miee moi!iwo~c wypowiedzenia si~ w lak islotnej sprawie,jak., jesl podzial wojew6dztwa, 
kl0ry poci'lgn ie za sobij glyboko niekorzystne skulki w sferze ien fun lccjonowania a mi eszkancom regionu 
przyniesie znaeznie obnitenie poziomu tycia . 
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