
UCHWAtA NR XX.137.2020 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zachowania integralnosci Wojew6dztwa Mazowieckiego 

Na podstawie art. 18 ust.l ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r 0 sarnorz,!dzie grninnyrn Dz. 

U z 2019 r poz. 506, § 9 ust. Nr XlIl.81.2019 z dnia 30.10.2019 r w sprawie uchwalenia Statutu 

Grniny Baboszewo (Dz. U Woj. Maz. POZ. 14690 z dnia 10.12.2019 r.) Rada Grniny Baboszewo 

postanawia co nast~puje : 

§1 

Rada Grniny Baboszewo sprzeciwia si~ planorn naruszenia integralno~ci Wojew6dztwa 

Mazowieckiego i apeluje 0 powtrzyrnanie plan6w podzialu Wojew6dztwa Mazowieckiego na dwa 

odr~bne regiony. 

§2 

Zobowi<jzuje si~ Przewodnicz<jcego Rady Grniny Baboszewo do przekazania niniejszej uchwaly: 

1) Prezydentowi RzeczypospoIitej Polskiej; 

2) Marszalkorn Sejrnu i Senatu RzeczypospoIitej Polskiej; 

3) Prezes Rady Ministr6w Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) Wojewodzie Mazowieckiernu; 

5) Poslorn na Sejrn RzeczypospoIitej Polskiej z terenu wojew6dztwa rnazowieckiego; 

6) Senatororn RzeczypospoIitej Polskiej z terenu wojew6dztwa rnazowieckiego; 

7) Zwiqzkowi Wojew6dztw Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) Zwi<jzkowi Miast Polskich; 

9) Zwi<jzkowi Powiat6w Polskich; 

10) Zwiqzkowi Grnin Wiejskich. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniern podj~cia. 

§3 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAtY NR XX.137.2020 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zachowania integralnosci Wojew6dztwa Mazowieckiego 

Rada Gminy Baboszewo wyraia swoje stanowisko w sprawie integralnosci Wojew6dztwa 

Mazowieckiego i powstrzymania plan6w podzialu Wojew6dztwa Mazowieckiego na dwa odr~bne 

regiony. Nasza Gmina jest cz~sci'l mazowieckiej wspolnoty regionalnej, ktor'l wsp61tworzymy od 

roku 1999. To rowniei dzi~ki wysilkom mieszkancow naszych "malych ojczyzn" Wojew6dztwo 

Mazowieckie jest w czolowce najsilniejszych gospodarczo regionow europejskich i Iiderem 

polskich wojewadztw. Uwaiamy, ie Mazowsze oraz jego Mieszkancy zaslugujq na szans~ dalszego 

rozwoju swojego regionu. Nie godzimy si~ na arbitralne rozstrzyganie 0 naszym losie za naszymi 

plecami oraz plecami mieszkancaw - czlonkaw naszych wspalnot samorz'ldowych. Rada Gminy 

Baboszewo wyraia zaniepokojenie konsekwencjami ewentualnego podzialu Wojewodztwa 

Mazowieckiego. Rozdzielenie wspalnego organizmu na dwie, odr~bne cz~sci doprowadzi do 

powainych problemaw z ich funkcjonowaniem. Konsekwencjq podzialu b~dzie skazanie 

centralnej cz~sci Mazowsza (posiadajqcej wysokie dochody wlasne) na wplacanie gigantycznej 

kwoty tzw. "janosikowego", kt6re zostanie przetransferowane do wszystkich pozostalych 16 

wojewadztw. To oznacza, ie tzw. Mazowsze regionalne wprawdzie otrzyma swoj'l cz~sc 

"janosikowego", ale b~dzie to nieporownywalnie mniej srodkaw finansowych, nii obecnie organy 

Samorz'ldu Wojewadztwa Mazowieckiego przekazuj'l na pokrycie wydatkaw zwi'lzanych 

z utrzymaniem drag, organizacj'l przewoz6w kolejowych, utrzymaniem instytucji kultury 

i szpitali, zlokalizowanych na tym terenie. W konsekwencji, przy znacz'lco obniionym poziomie 

dochodaw (dochody z CIT spadn'l do poziomu 13%!), konieczne b~dzie pokrywanie kosztaw 

funkcjonowania "zdublowanej" administracji samorz'ldowej do obslugi zadan 0 charakterze 

wojewodzkim, co znaczqco wplynie na moiliwosci wydatkowe w obszarze uslug publicznych, 

m.in. ochrony zdrowia, edukacji publicznej, ochrony srodowiska, przeciwdzialania bezrobociu, 

pomocy spolecznej, polityki prorodzinnej, utrzymania drag wojewadzkich i pol'lczen kolejowych. 

Rada Gminy Baboszewo podkresla, ie propozycja podzialu Wojewadztwa Mazowieckiego musi 

zostac poddana szerokim konsultacjom spolecznym z mieszkancami Mazowsza oraz uzaleiniona 

od wynikaw tych konsultacji. 

Rada Gminy Baboszewo podejmuje stanowisko w sprawie zachowania integralnosci 

wojew6dztwa mazowieckiego i powstrzymania plan6w jego podzialu na dwa odr~bne 



wojew6dztwa, biorqc pod uwag~ skutki, jakie ten podziat, bez wqtpienia, pociqgnie za sobq. Do 

najwazniejszych z nich nalezq: 

1) Powstanie rozlegtych obszarow biedy na terenie nowego wojewodztwa mazowieckiego 

i niewielkich obszarow zamoznosci, glownie na terenie metropolitalnym. Na Mazowsze, bez 

metropolii warszawskiej, przypadnie zaledwie 13% dochodow z podatku CIT obecnego 

wojewodztwa. Region stoteczny, ktory b~dzie generowac 87% dochodow, zostanie 

jednoczesnie obciqzony ogromnym "janosikowym". 

2) Koniecznosc ustanowienia podwojnej administracji samorzqdowej i rzqdowej szczebla 

regionalnego, co znacznie zwi~kszy wydatki na ten cel. Powstan<j dwa urz~dy wojew6dzkie, 

dwa urz~dy marszatkowskie, dwa sejmiki, podwojne stuzby podlegte wojewodzie 

i marszalkowi, takie jak inspekcja transportu drogowego, straz pozarna, inspekcja handlowa, 

sanitarna, sluzby weterynaryjne, inspekcja ochrony srodowiska. 

3) Ogromne zamieszanie instytucjonalne, kompetencyjne, wlasnosciowe, finansowe, kadrowe 

itp., ktore spowoduje opoznienia w wielu dziedzinach, w tym w wykorzystaniu srodkow 

unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020 oraz w procesie przygotowan do perspektywy 

2021-2027. Znaczne opoznienia mogq stworzyc zagrozenie utraty srodkow finansowych. 

4) Zaprzepaszczenie w wielu obszarach dorobku Samorzqdu Wojewodztwa Mazowieckiego. 

Samorzqdy nowych wojewodztw b~dq dqzyc sHq rzeczy do budowania wlasnych potencjalow 

i wlasnych marek. 

5) Znikni~cie z mapy Europy jednego z 16 polskich regionow, dotychczas postrzeganego jako 

region silny i rozwijajqcy si~ wyjqtkowo dynamicznie, co bylo waznym czynnikiem 

przyciqgajqcym inwestor6w i turystow oraz stanowHo istotny wklad w promocj~ kraju na 

plaszczyznie mi~dzynarodowej. 

6) Brak srodkow, ktore dotychczas pochodzHy z dochodow wytwarzanych w metropolii 

warszawskiej, na utrzymanie na terenie now ego wojew6dztwa mazowieckiego instytucji 

kultury, szpitali, drog czy potqczen kolejowych. 

7) Przerwanie ciqglosci dokumentow strategicznych i planistycznych na szczeblu nowych 

wojewodztw oraz "praktycznie" we wszystkich gminach i powiatach, ktore odwolywaly si~ do 

zap is ow zawartych w dokumentach rangi wojewodzkiej. 

8) Koniecznosc ponownego rozpocz~cia przygotowan do opracowania i negocjacji z Komisjq 

Europejskq regionalnych programow operacyjnych. Zmianie b~dq musialy takze ulec 

dokumenty na szczeblu gmin i powiatow, ktore stanowHy podstaw~ ubiegania si~ przez 

samorzqdy lokalne 0 srodki z funduszy europejskich. 

Rada Gminy Baboszewo podejmujqc niniejsze stanowisko, pragnie podkreslic swojq 

przynaleznosc do mazowieckiej regionalnej wspolnoty samorzqdowej i dum~ z bycia jej cz~sciq. 

Zauwazamy takze, ze nasza wspolnota sprawdzHa si~ w okresie ponad 20 lat funkcjonowania 



w ramach obecnego wojew6dztwa mazowieckiego. Nie bez znaczenia byla tutaj takze rola, jakq 

odegral Samorzqd Wojew6dztwa Mazowieckiego: 

1) ustanawiajqc liczne programy wsparcia z udzialem srodk6w z budzetu wOjew6dztwa, kt6rych 

beneficjentami Sq jednostki samorzqdu terytorialnego; 

2) pelniqc z powodzeniem rol~ Instytucji Zarzqdzajqcej Regionalnymi Programami Operacyjnymi 

na lata 2007-2013 i 2014-2020; 

3) zapewniajqc wysoki poziom dost~pnosci do uslug publicznych swiadczonych na poziomie 

wojew6dztwa oraz ich wlasciwq jakosc; 

4) prowadzqc konsekwentnie dzialania zmierzajqce do zwi~kszania integralnosci regionu, 

podnoszenia stopnia wyposazenia gmin i powiat6w w infrastruktur~ technicznq i spolecznq, 

podwyzszania poziomu zycia mieszkanc6w oraz aktywizacji spoleczenstwa obywatelskiego, 

a takZe budowania tozsamosci regionalnej. 

Rada Gminy Baboszewo opowiada si~ zdecydowanie za oddaniem glosu w tak waznej sprawie 

spolecznosci regionu w ramach og6lnowojew6dzkich konsultacji. Poza mieszkancami Mazowsza 

i wszystkimi samorzqdami, stanowisko w ramach konsultacji powinny wyrazic takze 

zlokalizowane w regionie instytucje publiczne i prywatne, podmioty gospodarcze, podmioty 

sektora nauki, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarzqdowe oraz inni zainteresowani. 

Wszyscy interesariusze lokalnych i regionalnych strategii, program6w, plan6w i biezqcych dzialan 

samorzqd6w powinni miec mozliwosc wypowiedzenia si~ w tak istotnej sprawie, jakq jest podzial 

wojew6dztwa, kt6ry pociqgnie za sobq gl~boko niekorzystne skutki w sferze ich funkcjonowania, 

a mieszkancom regionu przyniesie znaczne obnizenie poziomu zycia. 
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