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GRODZISK MAZOWIECKI (MIASTO), WOJ. WOJ. 

MAZOWIECKIE) 

o podjęcie przez Radę Powiatu Grodziskiego.-uenwały intencyjnej 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018r., poz. 870 ze zm.) zwracam się z 
prośbą o podjęcie przez Radę Powiatu Grodziskiego uchwały intencyjnej o treści zbliżonej do tekstów przyjętych 
przez inne organy, które stanowczo sprzeciwiają się podziałowi Mazowsza. Poddaję pod rozwagę skierowanie tak 
przyjętego stanowiska 
(w sprawie zachowania integralności administracyjnej województwa mazowieckiego) do Prezydenta RP, Prezesa 
Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP. Będę również wdzięczny za upublicznienie 
przedmiotowej uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Czuję się w obowiązku poinformować Państwa, że tego rodzaju inicjatywę podjęty również inne gminy Mazowsza 
oraz Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (w zał.) 

Łączę wyrazy szacunku . 
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Stanowisko 
Rady GntlnyStemlątkowo 
z dnia 4 sierpnIa 2020 r. 

w sprawie zachowaniainliłgralnościVVojewództwa Mazowi~cklego 

Rada Gminy Siemiątkowo. wyra~a swoje stanowisko w sprawie iotegralnoś'Cj W()jew6dztwa 
M~zowleckiego j pow$tr~yma"ja planów podziału Wo~ewódz~wa Mazowieckiego na dwa odrębne 
re$ięnv. 

Nasza Gmina jest częścią mazowieckiej wspólnotY regionalnej, któril W$p6Itwo~ymy Qd rok.u 
1999. To również dzięki wysiłkom mieszkańców naszych. ,;małych ojCLYlfl" Wojewódżtwo 

lVIazQwiecklę jest IN .(:2ołÓwce najsilniejszych gospoda rczo regionów e.uropejsklch 
i liderem pol$kJc;~ wojewQdztw. 

Uwalamy, ~e MazQwsze ó!'ęz jego Miestkaó,y zasługują na $Zail$ę dal$zego rozwoju sWojego 
regionu. Nie gOdzimy się na arbitralne rozśtriyganie o na.szyfn losie za naszymi plecami oraz plecami 
mieszkańców - członków naszych wspólnot samorządowych. 

~ą('la Gminy $iemlCltkowo wvra.źązaniepo~Qjellie konsękwel'lqami ewentut;!lnego podziału 
Województwa MazowleckiegC), RozdzJeJehl.e w$poioegó organlZOHJ na dWIe, odręblię c~ę~Ci 
doprowacbi do poważnych problemów z Ich funkcjonOWarliem. KonsekwenCją podziału' będzie 
skazaniecentrałnej części Mazowsza (posiadającej wysokie dochody Własne) Ila wpłacanie 

gigantYcznej kwoty Uw. "JaliosikgwegQ'I, któr'ęzostanię przetransferowane do wszystkich 
p02;Qstałyćh 16 wo.jeW6dltw. To óznatza .. Że tzW. Mątow$ze regi()J'laIOe wprawdżJeQtrlymaswoją 
część ,,1a/"lOsikowego" / ale będzie to i'iiepofównyWalólę mnie.j .si''(ldków finansowych, nii pbeenłe 
organy samorządu Województwa Mazowieckiego przekaZUją na pokrycie wydatkóW twlążiJnYCh 
z utrzymanIem dróg, organizaCją przewozów kołęJowy~h. utnvmaniem instytucJi kultury ,i szpitali. 
zło{<~Uzowanych na tym tetęnte. W 1<911$e~VJenc)il przy ~naclącQ ol;lnizQnym poziomie dochodów 
(dochody z ell spadną do pP'ilomui3$!), kórHecznebedzle pO~i'YWaniekQmóW fUhk~J.0nOWilnia 
"zdubJowanej" admloJsttaćJisamor~ądowęJ do o bsłuS i zada,6 o c.hara.kterze w(jje\oVqdi~irn, <:0 
znacząco wpłynie 08 tnotliwóśd Wydatkowe w obsż.alle iJslugpubliczhyi:h, m.in; ochrony zdrowia; 
eduks<:Ji publicznej, oChronyśrodowisks, prleclwdziałania bezrobociu, pomocy społecznej. polityki 
prorocjziilhej, utrzymania dróg wojewódzkich i połq!,:zeń kolęjoWVc;h. 

Rada Gminy Siemiątkowo podkreśla, że propozycja pOdziału Wojewót!ztwa MazoWieckiego 
musi .zostać poddana śzerokim konsultacjom społecznym z mieszkańcami Maiowszao(at tiziłlelolona 
od wyników tych konsultacjI. 



U.ZA SAONIE NI.E 

Rada Gminy Siemiątkowo p.odejmuje $tahowlsko w sprilwie zachowanljlintegralności województwa 

mazowieckiego ipowstrzvmanla plailÓw jęgQ pq(:lziału na dwa odi'~bne wojewó~żtwa, biorąc; pod IJwagę ~kutki, 

jakie ten podział, bez wątpienia, poCiągnięza sobą. PQ niiJWażńle!szytlu ni!lh haletą; 

1) Powstanie rozległych obsżątów bledV na terenie hPwego województwa mazowte~kiego 

I niewIelkich obszarów 2am(i~hQ~ci, głównie na tęręnie metropolitalnym. Na 1Vraz(jwsże, bęz metropolii 

warszawskiej, prżypadnie taledwie 13% d.od'lodów z podatku Cli obetoego wojewódżtwa.Región 

stołecżnv, który będzie generować 87% dochodóW, zostanie jednocze~riie obciąźony ogromnym 

"janosłkowymł' • 

2) Konle.czh6sc uStanowienia podwójnejadmlnlstrijtjl sarńbrŻąQowej i r~ądowe) szczębla r:esionalrlego, .~ 

z.nacznie zWięk$zyWydatkl na tę·l'lceL Powśtąr'\ą ,dwa urzędy wojeWÓ(:lzkle, dwa ur~ędym~u·$t"łkoWSkie. tlwa 
sejmiki. ppdwQJrię ~ł!JżbV pOdległe wpjeWo(:lzlei matszliłkow1itilkie jiikinśpekj±;a tran.$pottli drogoWego, 

stfa-ż pozarna, insp~cla han!;łIQ'ł\1a, sClnlt.at.oa. ~łui~y węterv(lC1rvjn~; !:ą$pe~~jaocqtony śtP,d.ov.:'ska. 

3) Ogromne zamieszanie Instytucjonalne, ~qlllP'ęt~ncyjne; wła$no$~iowej finallSPWe, kadł'oweitp., które 

spowoduje opóźnienii;! w Wielu d~ieQ~inach, w tym wwykęr.lystaniu ~rl)(:Ików unijnych 
z perspektywy flna~()wej 2(>14"20:?P oraz W proce,slę prZY$.9toWC1(t .c;ło Ręt$pekWwy iOZh;2C27. ~naczne 

opóznienla mogą stworzyĆ zagr~żenię utraty środkóW linan$OWVćh, 

4) Zaprźepaszc%enle W wielU ol:i$zarath dQt9bkuSamocządu WOjęWÓd2tWCI Miizowfeeklego. Siimorź,iI(ly 

nowych województw będą dątye siłą tleczy ~() bl.l{łowan.ia własnyC:;h potęhcJillÓW 

i)NłaS1\ych marek. 

$) Żniknięde z mapy Europy jednego z 1/5 po[skich regionóW, dotYchczas p!>stttęganego jako region silny i 

rozwijaJąC\' się wyjątkOWO dynamiCzniej to b.yło ważnym ~2yrinlklęm pr,:vc~ąg~JącYm inwestoróW i turystÓw 

oraz stanowiło istotny wkład w promocję kraju napłaszclvźnie mięcl~vnaroąowęj. 

6) BrakśrOdk6w, które dotychtźas pochOdZiły .z dOChQdów wytwarźanych W met.ropi:)lil wąts~aWskię1 na 

utrl.ymanle na terenie nowego województwa mazowie.cktego Instytuc;ji kuituty, szpitali. ~tóg czy .pQłąąeń 

kołejoW\lcn. 

1) Pnerwanie d~głoScI dokumentów strateJI.cznych i planistycznychilaśt.częblu nowych w<>jęwóąttw oraz 

.. P(aktyclnle~ we wszystkich gminach I powiatach,które odWoływały sit: do zapisów zawarl:ych W 

dokumentach rangi wojewódzkiej. 

8) Konieczność ponownego rotpoczęcia przygotowań do opracowania i nęgocjacji z Komisją E,uropejską 

regionalnych progrąffiÓW Qperąeyjnych, ZmianIe bf:dą musiały także olec dokumenty naśl:aeblu gmin i 

powiatQw. które stanowiły podstawęubie~ania się przez samorządy lokalne o środki z funduszy 

eu ropeJsk!ch. 

Radą Gminy SierniątkowopodejmUjąc niniejsze stanowisko, pragnie pOdkreśł1ć swojąprzynaleiność 

do malowieckiej regionalnej wspólnoty samorządowej i dumę 2 bycia jej częśdą. zauważamy także, 1e nCisza 

Wspólhotasprawdzlła ,się w okresie pona(:l 20 lat funkcjonowanIa w ramach obecnego województwa 

ma~owieckie~9. Nie bez znilczehla była tutaj także rO.la, jaką odegrał Samorząd Województwa Mazowieckiego: 

~) ustanawiajilt liczne programy wsparcia z udziałem środków z budżetu województwa, których 

beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego; 

2) pełniąc z powodzeniem rolę InstytucjiZiirządtającej Regionalnymi PJogramami Operacyjnymi na lata 2007-

2013 i 2014-2020; 

3) tapeWniając; wysoki pc;ilom dostępnoścI do usług publicznych świadczonych na p.oziornie województwa oraz 

iCh właściwq jakość; 
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stANOWISKO 

Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej 

zdnt~3 sJerpni:ą ~020 roku 

w sprawie zllppwiedzi ad1łtJ"istracyjiiego podzłoJu województWa maz().w;ecklegQ 

Zarząd Związku Województw RP uważa pomysł dotyczący podziału administracyjnego za chybiony, 
nietacjonalny i szkodliwy~ niettląiący (J~sadnienia ~kptiQmiczilego" merytorycznego all,j spQłęcznego. 
Pr2:ędsięwzlęcie to je$' niewykon~lłle!ogistyc~ie. 9bowią~jące w nB$zyn1 1q-ą.J~ prawo 
Jednoznacznie określa nięzaleznoŚć samorządów~które dżi'ałlljązupowatnienia ustaWy i J'la własną 
odpoWiedzialrt()ść. a jeh śamodzi(:JnQ~Ć podlega ochronie sądowej. Po~ał ą4minjsttac,)'j)ly, 
skutkuJący rozWiązaniem organu stanowiącego samorządu wqjew6dzma ma.zówlecklego. byłby 
~ji1anięrn p~Jds'ów Qęowiąt\lJqcej KonstytUcji PR, szczeg61łli~ art, )-71 uol, wbrzmięnhJ: Sejm, ijq 

wnifJ4,'e/tPrezesa Rady Minii~lrów> moze fQzwitp,lIą(Jrgąn ~ll1lląwiqcY$amorzqdu teryiarii11rte;go.jeze/i 
or~an teh rażąco 110rusZf;l Konstytucję lub ustawy, co Jest jednoznaczne z łamaniem ptawo,tt.ądności 
i$8.lDorzą4nqści. 

Refol1l1a administracY;jna kraju z 1993 ro~u mjąła na ce~u tttworz(mie silnych i samowystarcza1n)'ch 
wojewódżtW, ktore są w stanie skutecznie realizowaĆ powierzOne imzadahi~. P·odtiał administracyjny 
WQjeWP~,~a m~owięckjego i powPłan,ie }ednegQ z najbie(lnjejszych regionów w PQls~e, j~im 
byłoby Mazowsze regionalne, przeczy idei refoxmy samorżądowej. 

Województw()mazowle~kieto ilajwiększy, najludniejszyi nBjstybclej rózwijający się region w kniju. 
W latach 20Q4 - 2015 reatnyprzyrost P~B na mięszkan4a był w wC)jewództwie WiększY ni1 
prZeciętni.e w kraju. Obszar Mazowśza re$ionalnego poprawił swoją pozycję względem 'ŚrednIej UE 
28 z około 40% do okoŁo 6:0% PKB tJ.jł tnie~zkanc!ł według parytetu sny fiab.ywCz~J. Je$1; to wynik, 
prowadzonej od początku ustanowienia wojewÓdztwa mazowieckiego, konsekwentnej poUtyld 
rozwoju, zaW,ąrtej w wizji pierwszej strategii rOZWoju' wojewMmva: Wai'S2:awa lai Ewopię, 
M,(Jzowsze z War$zaw~~ 

Zapowiadany podział doprowadziłby do powstania dwóch skrajnie rómych województw; pieIWsze 
stOłeczne .-.. bogate, generujące wysokie dochody, a zarażemzmiIs:zone do płacenia olbrzytniegb 
,JanosikQwegQ", drugie - hlUOwieckie - jedno z najpiedniejsZ)'ch w krajU~ bez perspek:tyw f~ZWOj~, 
generujące zaledwie 13% dotychczasowych dochodów województwa. Bez stolicy 'j okalających ją 
powiatów, z lidera rozwoju stałoby się liderem biedy. Na jego terenie pOZOstałoby zaledwie 30% ze 
wszystklch fi.nn funkcjonujących na terenie dzisiejszego w()Jewództwa. W efekcię dochody u~skane 
przez ów nowy twór admittistracyjny Z podatku CIT spadłyby () ok, 87%, ktory ~enerowany jest przez 
tegion ~tołeczny'. Istnieje realne .2ł\grożeUie. ze nowe wojewó4ztwo nie byłoby W $tanie się utrżyma6. 

To metropolia warszawskll wytwarza dQcłlo(ly. dzjęki którym mozliwe jest utrzymanie instytucji 
kultury, sZpitali, dróg czy połącżeń kolejoWyc1l w województWie mazowieckim. Na óbszatżestoHcy 
kraju i okalających ją powiatów (region stołeczny) znajduje się port.a4 53% firm ~ krąj~wych 



i zagraniczoych l
. Warszawa i okoliczne powiaty w wyniku podziału zostaną obciążone potężnym 

,Janosikowym", co w praktyce QZIlaot.a mniej śródkówna inwestycje. To kolejnYt po reforrtlie 
edukacji i obniZkach wpływów z prr, etap demontowania: finansów met,r-opoHi warśzawsJdej. 

Po wyłączeniu administracyjnym metrc;>pQlii warszaw~kiej nowe województwo mazowieckie będ~ie 
miało dużą powięrżebńię (-86% dQ1:yćhcwowęj). ,prżejmie utrzymanie więkSzOści dróg wojewódZkich, 
50% instytucji kultury i placówek ochrony zdrQwia, przy 13% d,()tychcza~()wych wpływów ~ CIT. 

Jest wysoce prawdopodobne, ze n~ obecnym ~tapie planowania budżetu UE na l~ta 2021-2027 podZiał 
adrrtinistracyjny wojew6dZtwa mazowieckiego spowoduje znaczące opóźni.enie we wdraZaniu 
środków z nowej perspektywy bud~towej. nie tylko na Maz-ow$zu. ale na poziotnie całego krajU. Co 
ważne, w swoich zaleceniach w sprawie krajowe~o pro$f8mu refónn P,oJski na 2020 r. (COM(2020) 
521 t'inal);Rada Unii Europejskiej podkreśla kluczQwe maczenie . stabilnościsystemu 

ins1;yt1,1cj<?nąlnego i!!y~teml\ prawa oraz ząufanią dQ jakości i pt2ęwidYW'lltlośąi polityki i iitStYWqji 
regtl1acyjnych wJ>olsce. dla zapewnienia Wżrostu gospodarczego kraju~ 

W obliczu początków kryzysU g()spodarc~go, będąćego Wynikiem pandemii kOTOnawit'\isa cbvtD-
19, nieuzasadniony pod~lał administracYJny wojewQdztwil mazowięckh~go, pąo.ią~Jącf za $obą 
znaczne koszfy finansowe, jaki destabilizację ciągłości funkcjonowania struktur administracyjnych 
nie tylko tla poziomie wojewódzkim, ale równiez powiatowyrtl i gminnym, stanowi znaczące 

zagrQi:enie dla zdrQwia ił;lezpiecze6stwa obywateli. Ogranicz~me kQ&zty fi;nąnsQWe stjlwiaJąpQd 
znakiemupytania politykę rozwoju dla ośrodków stibregto.rtałnych: Siedlec, CiechaAówa, Ostrołęki, 
miast mąłych. czy tęrenów wiejskich; Na.kłady na IXlzwój nowęgoośrodka wojewQdzkiegopochłóhą 
część srodków skoncentrowanych na twOi·zenie nowych struktur wojewódzkich, z wys.okimi kosztami 
bą:ży mątęł'ialne.i i p~kształ~ń .organizacyjnych, przy b.atdjlO ograniczotlycbwydatkaęł} tla usługi 
publiczne dla mieszkańców n.owego wojewód~ą. 

ArgUment pOmysłodawców~ uzasadniający podział wo.jewództwa troską o środki unijne, uznać nał(}ży 
ta bezPQdstaWrty j nieprawd;z;iwy. Od 1 stycznia 2018 r. wojew6dztWo mazowieckie jest podzielone 
na dwa .obszary statystyczne (NUTS 2):~~jQn wl,lrsZEl.W'ski S~oJec~y (któQ' obeJmuje stQlicę wraz 
z d2j~więcioma sąsjadującymi powi_atami: grodzisJdtn, }egiónowskim. miJiskim, nowodworskim. 
otwockim, piłt$ec~s.kiń1, priJ$,2;kQws~im, warszawskim ZEl.cnQdnim i wpł:ominSkim) i region 
mazowiecki regionalńy - PQzostałacięść WojewMztwa, co oznacza podział środków unijnych 
zgodnie ~e w$kainikąmi PKa tila obu regiotlpw. 

W obliczu powyższych argumeh.tÓw, Zarząd Związl.<.p Wojewóćlztw RP nie tTIożezgodztQ sięn8 
destruktywny dla rozwoju MazowSzal bok w postaci podziału administracyjnego. Naiezy równie?; 
śtwier,dzić, Zę działania te są prowadzone przez stronę rządową bez jakic.hkoJWiek konsultacji 
społe.cznych.Projekt ten nie był w żaden sposób konsultowany z mieszka.ńcami wojewóq~w~ 
rtIazowieckiego. Sejmikiem Województwa Mazowieckiego, a także innymi samorządami 
funkcjonującymi na tereni~ wojewódZf;Wa ma:zowiecki~go, naruszając ~sadę Europej$kiej Karty 
Samorządu Terytorialnego. r-----
~ew~ 

Prezes Ząrządu 
ZwiązkU WojewódZtw RP 

1 Ołówny Ur~d StatystyC7.0y, Podmioty gospOdarki narodowej w rejestrt.e REGON w województwie mazowieckim. Stan na 
koniec i(H8 r. . . 



Czersk 27.08.2020r. 

Rada Powiatu Grodziskiego 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Oz.U. z 2018r., poz. 870 ze 
zm.) zwracam się z prośbą o podjęcie przez Radę Powiatu Grodziskiego uchwały intencyjnej 
o treści zbliżonej do tekstów przyjętych przez inne organy, które stanowczo sprzeciwiają się 
podziałowi Mazowsza. Poddaję pod rozwagę skierowanie tak przyjętego stanowiska 
(w sprawie zachowania integralności administracyjnej województwa mazowieckiego) do 
Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP. Będę 
również wdzięczny za upublicznienie przedmiotowej uchwały za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

Czuję się w obowiązku poinformować Państwa, że tego rodzaju inicjatywę podjęty również 
inne gminy Mazowsza oraz Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (w zał.) 

Łączę wyrazy szacunku. 

GMINA DROBIN: 
"Nasza gmina jest częścią mazowieckiej wspólnoty regionalnej, która współtworzymy od 1999 
r. To również dzięki wysiłkom naszych małych ojczyzn województwo mazowieckie jest 
w czołówce najsilniejszych gospodarczo regionów europejskich i liderem polskich 
województw. Uważamy, że Mazowsze, jak i jego mieszkańcy zasługują na szansę dalszego 
rozwoju swojego regionu. Nie godzimy się na arbitralne rozstrzyganie o naszym losie za 
naszymi plecami oraz plecami mieszkańców - członków naszych wspólnot samorządowych" 

GM/NA W/ĄZOWNA: 
"Wyrażamy zaniepokojenie zamiarem podziału województwa mazowieckiego oraz sprzeciw 
wobec narzucaniu podziału administracyjnego przez władze centralne, bez poprzedzenia tych 
działań analizami finansowymi i konsultacjami społecznymi. Rada ma również obawy, że 
podział Mazowsza zniszczy wspólnotę kulturową regionu, tradycję 
i budowane przez dekady więzi społeczne", 

POWIAT GOSTYNIŃSKI: 
"Rada Powiatu Gostynińskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planów 
administracyjnego podziału województwa mazowieckiego i apeluje do Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej o odstąpienie od zamierzeń utworzenie dwóch odrębnych województw" 




