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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych reprezentujące sto pięćdziesiąt podkarpackich 

gmin i powiatów bardzo stanowczo sprzeciwia się przyjętemu do realizacji Programowi Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020. Według opinii stowarzyszenia program pomija wiele elementów mających 
istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich. Samorządowcy podkreślają, że jedną z istotnych wad 

przyjętego programu jest pominięcie w nim wsparcia w działaniach poprawiających warunki życia i zwięk-

szających atrakcyjność inwestycyjną obszarów wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Działania 
te są niezbędne do prawidłowego rozwoju infrastruktury technicznej, która w obecnych czasach stanowi ba-

rierę rozwoju obszarów wiejskich. 

Podkarpaccy samorządowcy w swej ocenie powołują się na dane zawarte w tabeli finansowej Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, w której wskazane zostały preferencje obszarów wspieranych w 

ramach realizacji programu. Z tabeli wynika, że obecnie nieduże gminy wiejskie zostały pozbawione jakie-

gokolwiek wsparcia w tym zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wszystko wskazuje na to, że dostępne 

środki finansowe zostaną skoncentrowane w kilku województwach i kilku branżach rolnictwa. Taka sytuacja 
jest bardzo niekorzystna i doprowadzi do powstania jeszcze większych różnic i pogłębiania się dysproporcji 

pomiędzy regionami zamiast wspierania zrównoważonego rozwoju. 

Kierując się troską o mniejsze miejscowości oraz o rozwój ich społeczeństw, apeluję do Pana Ministra o 
podjęcie działań umożliwiających ubieganie się o wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich 2014–2020 na budowę instalacji wodno-ściekowych przez mniejsze ośrodki gminne z terenu woje-

wództwa podkarpackiego. W gminach terenu bieszczadzkiego około 45% mieszkańców korzysta z wodocią-

gów, natomiast tylko 37% z kanalizacji. Są też niestety gminy, w których w ogóle kanalizacja nie jest dopro-
wadzona. Te dane wskazują, że nie wszystkie gminy będą mogły sięgnąć po środki z Programu Spójności lub 

regionalnego programu operacyjnego.  

Konieczne jest więc zadbanie o zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich i umożliwienie naj-
mniejszym ośrodkom starania się o środki na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. 
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