
APELNrl.XXXIV.2021 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego

Na podstawie § 29 ust. 1 lit „d” Statutu Powiatu Sierpeckiego zatwierdzonego 
Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 poz. 499),) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Apel Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zachowania 
integralności Województwa Mazowieckiego, o następującej treści:

Powiat Sierpecki, podobnie jak i inne jednostki samorządowe, jest częścią 
mazowieckiej wspólnoty regionalnej, którą wspólnie tworzymy od 1999 roku. Mamy 
więc swój udział w dotychczasowym rozwoju tego regionu. Dlatego mamy prawo 
oczekiwać konsultacji społecznych w sprawach tak istotnych dla Naszego Powiatu, jak 
zachowanie integralności Województwa Mazowieckiego, czy też planów jego podziału. 
W tak istotnych sprawach ważny powinien być przede wszystkim głos lokalnych 
społeczności, włącznie z możliwością wypowiedzenia się przez nich w drodze 
referendum.

Tego typu istotne zmiany w podziale administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, 
powinny być poprzedzone analizami środowisk samorządowych, akademickich, 
przedsiębiorców i władz centralnych, ale również ekspertów z zakresu zagadnień 
dotyczących konkurencyjności regionów, ekonomii i rozwoju regionalnego.

Skoro nie ma projektu tych zmian, analiz i uzasadnień do propozycji rozwiązań 
prawnych oraz stanowisk przedstawicieli organizacji samorządowych, to trudno jest 
oczekiwać pogłębionej analizy wpływu tych zmian na dysproporcje ekonomiczne 
i społeczne subregionów, demografię, poprawę alokacji środków pomocowych 
i krajowych, zmniejszanie różnic rozwojowych w ramach jednego województwa, 
w obszarze ochrony środowiska i komunikacji.

Ponadto ograniczenie debaty do procedo wania projektu poselskiego, 
z pominięciem szeroko zakrojonych konsultacji i opracowań eksperckich jest złą 
praktyką, która może prowadzić do uchwalenia wadliwego prawa, którego skutki odbiją 
się na sytuacji w województwie mazowieckim.

Województwo mazowieckie, ze stolicą w Warszawie, jest najbardziej 
dynamicznie rozwijającym się regionem w Polsce. Jego pozytywne zróżnicowanie pod 
względem urbanistycznym i infrastrukturalnym jest szansą i przewagą a nie 
obciążeniem, a wprowadzony przez Unię Europejską podział statystyczny, pozwala 
w skuteczny sposób aplikować o środki zewnętrzne i w sposób zrównoważony rozwijać 
zarówno tereny miejskie jak i wiejskie.



Stoimy na stanowisku, że jakiekolwiek próby zmiany efektów reformy z roku 
1999, w sposób budzący wiele zastrzeżeń ze strony organów samorządowych 
i społeczności lokalnych, przyniosą negatywne efekty.

Dlatego apelujemy o zaniechanie tego typu działań. Pozwoli to na wyciszenie 
negatywnych emocji, przywrócenie zaufania do instytucji państwowych i dalszy rozwój 
samorządności lokalnej w Naszym kraju.

§ 2 . Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do przekazania Apelu:

1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Prezesowi Rady Ministrów,

3) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

4) Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

5) Marszałkowi Województwa Mazowieckiego,

6) Wojewodzie Mazowieckiemu.


