
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Janinę Sagatowską, Zdzisława Pupę i Andrzeja Matusiewicza 

na 54. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 maja 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

Stan infrastruktury przeciwpowodziowej ma ogromne znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa mieszkańcom regionów zagrożonych tym kataklizmem. Informacje dotyczące planowanego 

przez rząd RP uchylenia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” (PGW) oraz zniesie-

nia funkcji pełnomocnika rządu do spraw wymienionego programu uważamy za wysoce niepokojące. Niniej-

sza decyzja skutkuje pozbawieniem samorządu województwa podkarpackiego środków finansowych w łącz-

nej kwocie 25 milionów 187 tysięcy 168 zł na lata 2014–2015, które miały być przeznaczone na realizację 

siedmiu zadań inwestycyjnych. 

Zgodnie z postanowieniami art. 88a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU 2012.145 

t.j.) ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej. 

Obecnie w odniesieniu do sześciu zadań (środki finansowe zapewnione w 2013 r.) zostały przeprowadzo-

ne postępowania przetargowe i zawarte umowy z wyłonionymi wykonawcami. Wspomniana decyzja o zmia-

nach w programie ochrony przed powodzią będzie skutkować powstaniem zobowiązań finansowych wobec 

wykonawców w wysokościach odpowiadających kwotom dotacji nieotrzymanych w 2014 r. wraz z odsetka-

mi. Wymienione zadania mają bowiem charakter priorytetowy (uchwała Sejmiku Województwa Podkarpac-

kiego nr XXV/451/12 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

w województwie podkarpackim). 

Decyzja dotycząca uchylenia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” ma bezpo-

średni wpływ na stan obwałowań Łęgu i Trześniówki. Redukcja środków finansowych na ten cel skutkuje 

wzrostem zagrożenia powodziowego dla miast Tarnobrzeg oraz Mielec, jak również dla gmin Tarnobrzeg, 

Gorzyce, Grębów oraz Przecław. 

Zwracamy się do Pana Premiera z apelem o ponowne wpisanie wszystkich siedmiu zadań do „Planu rze-

czowo-finansowego Programu na 2014 rok wraz z projekcją finansową na rok 2015”. Wnosimy również, 

w sytuacji, gdy uchyleniu ulegnie „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, o zabezpie-

czenie środków finansowych w 2014 r. w łącznej kwocie 21 milionów 877 tysięcy 168 zł oraz na rok 2015 – 

3 milionów 310 tysięcy zł pochodzących z budżetu państwa na dokończenie rozpoczętych zadań. Nie wolno 

bowiem szukać oszczędności kosztem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Określone zadania muszą być 

traktowane priorytetowo. 
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