
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Gawła 

na 29. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 listopada 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela 

Szanowny Panie Ministrze! 

Wójt gminy Powidz, powiat słupecki, zwrócił się do mnie z następująca sprawą. Podczas analizy zasad 

oraz praktyki wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 stwierdzono 

dyskryminację pewnej kategorii gmin ze względu na zastosowanie kryterium krajowego wyboru projektów 

związanego z podstawowym dochodem podatkowym gminy, w której ma być realizowana operacja. 

Kryterium to miało zastosowanie w przypadku działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich – Budowa lub modernizacja dróg lokalnych oraz Gospodarka wodno-ściekowa. 

Najprawdopodobniej kolejne działania adresowane do jednostek samorządu terytorialnego również będą 

obejmować ocenę wg tego kryterium. 

Kryterium, którego dotyczy oświadczenie, jest to kryterium krajowe, uchwalone przez instytucję 

zarządzającą, a więc Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w drodze rozporządzenia. Kryterium to stanowi dla 

pewnej grupy gmin blokadę uniemożliwiającą w ogóle otrzymanie wsparcia z PROW 2014–2020. Gminy te, 

podobnie jak Gmina Powidz, są podwójnie dyskryminowane, bo z jednej strony wysoki dochód podatkowy 

powoduje, iż poza subwencją oświatową praktycznie nie otrzymują z budżetu państwa środków 

subwencyjnych i wpłacają do budżetu państwa tzw. janosikowe, a z drugiej strony znacząco utrudnia się tym 

gminom dostęp do wsparcia ze środków PROW. 

W przypadku gminy Powidz wysoki dochód gminy generowany jest przez podatników w postaci bazy 

wojskowej i właścicieli nieruchomości letniskowych. Obie kategorie podatników oczekują konkretnych 

działań inwestycyjnych ze strony gminy (infrastruktura drogowa, infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, 

infrastruktura turystyczna), które jednak bez odpowiedniego wsparcia środkami zewnętrznymi nie będą 

możliwe do wykonania w sposób gwarantujący stabilny rozwój i w odpowiednim czasie. 

W celu realizacji celów środowiskowych należy ponadto rozważyć wprowadzenie obligatoryjnego 

krajowego kryterium oceny operacji w postaci obszaru ich realizacji na terenach chronionych (parków 

narodowych, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000).  

Tyczy się to zwłaszcza wsparcia operacji typu gospodarka wodno-ściekowa, gdzie w celu właściwego 

zabezpieczenia tego typu terenów powinno się w pierwszej kolejności zrealizować działania porządkujące  

tę gospodarkę. Brak takiego kryterium, a ponadto problem z kryterium dochodu podatkowego, wyklucza 

praktycznie takie gminy jak gmina Powidz (o wysokim dochodzie podatkowym, ale zobligowane do tego, 

żeby realizować ważne cele środowiskowe jak ochrona jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego) z możliwości 

otrzymania wsparcia i uniemożliwia sprawną realizację inwestycji o dużym znaczeniu przyrodniczym. 

Wobec tego wnoszę o rezygnację z kryterium oceny operacji w PROW 2014–2020 związanego  

z podstawowym dochodem podatkowym gminy, ewentualnie zmniejszenie jego wagi punktowej, a ponadto 

rozważenie zastosowania jako kryterium krajowego kryterium oceny operacji w postaci obszaru ich realizacji 

na terenach chronionych? 

Z poważaniem 

Robert Gaweł 

 


