
                                         DRUK Nr 9/XX 
 

UCHWAŁA NR ..................... 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 31 marca 2016 r. 
 
w sprawie oświadczenia dotyczącego utrzymania spójności terytorialnej 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
Na postawie art. 7 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie, stanowiącego 
załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. 
w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47, poz. 803; 
z 2004 r. Nr 20, poz. 386, Nr 28, poz. 513; z 2005 r. Nr 99, poz. 200; z 2006 r. Nr 78, poz. 
1366; z 2008 r. nr 85, poz. 1804) uchwala się, co następuje: 
 

§  1. Rada Miejska w Gryfinie, zaniepokojona debatą na temat reformy 
administracyjnej kraju, przyjmuje oświadczenie w sprawie utrzymania spójności terytorialnej 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

§ 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do przekazania uchwały posłom 

i senatorom RP z Województwa Zachodniopomorskiego, Marszałkowi i Przewodniczącemu 
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.     
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
   
 
 
 
      PRZEWODNICZĄCA RADY 
               

       Elżbieta Kasprzyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          Załącznik do uchwały nr ...................... 
 
 

Oświadczenie Rady Miejskiej w Gryfinie  
w sprawie utrzymania wspólności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego 

 
 

Rada Miejska w Gryfinie, włączając się w dyskusję na temat spójności terytorialnej 

województwa zachodniopomorskiego i popierając krytyczne stanowisko innych samorządów 

w tym zakresie, wyraża zaniepokojenie zgłaszanymi w ostatnim czasie koncepcjami 

utworzenia nowego województwa środkowopomorskiego, na bazie istniejących w latach 

1975-1998 województw koszalińskiego, części województwa słupskiego i części 

województwa pilskiego.   

Idea utworzenia nowego województwa ze stolicą w Koszalinie stoi w zasadniczej 

sprzeczności z fundamentem reformy samorządowej z 1998 r., w której głównym założeniem 

było utworzenie silnych i samodzielnych finansowo regionów. Wydzielenie z istniejących 

województw ziem w dużej mierze słabych strukturalnie (np. o słabej bazie podatkowej, biorąc 

pod uwagę płatników podatku PIT i przede wszystkim CIT)  i utworzenie w oparciu o nie 

województwa środkowopomorskiego, doprowadzi nie tylko do powstania jednostki 

samorządu, która będzie niezdolna do prowadzenia samodzielnej polityki rozwoju, ale 

również osłabi potencjał innych województw. Utworzenie nowego województwa będzie 

skutkowało również koniecznością utworzenia struktur całej administracji – zarówno 

rządowej, jak i samorządowej, co spowoduje wzrost kosztów funkcjonowania administracji 

w Polsce. 

Po ponad 16 latach funkcjonowania województw w ramach obecnego podziału 

administracyjnego, podnoszone są pomysły utworzenia na Pomorzu nowego województwa, 

podczas gdy nie pojawiły się żadne nowe argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem. 

Trudno nie uznać takiej inicjatywy za anachroniczną i szkodliwą nie tylko dla regionów 

północnej Polski, ale również dla całego kraju, zwłaszcza w kontekście racjonalnego 

i efektywnego wykorzystania środków z perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 

2014-2020. Utworzenie nowego województwa skutkowałoby koniecznością dokonania 

istotnej zmiany systemu wdrażania funduszy europejskich w Polsce. Wszystkie 

rozstrzygnięcia strategiczne oraz wdrożenie polityki regionalnej Unii Europejskiej odnoszą 

się do obecnej struktury administracyjnej kraju. Żaden z dokumentów rządowych, 

dotyczących finansowania rozwoju regionalnego z funduszy europejskich, nie uwzględnia 

istnienia nowego województwa. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, przyjmując 

stanowisko dotyczące utrzymania spójności terytorialnej województwa 

zachodniopomorskiego, wyraża obawę, że przyjęcie i wynegocjowanie odpowiednich 



dokumentów programowych, chociażby zmienionej Umowy Partnerstwa, Kontraktu 

terytorialnego i regionalnego programu operacyjnego dla nowego województwa, zajęłoby co 

najmniej kilka lat. Równolegle, jak czytamy w stanowisku, musiałby się toczyć proces 

ustanowienia systemu instytucjonalnego nowego województwa, dysponującego 

wystarczającym potencjałem do przygotowania strategii rozwoju oraz uruchomienia 

i wdrożenia nowego ładu organizacyjnego, dotyczącego dystrybucji funduszy europejskich.    

Realizacja proponowanej koncepcji nie pozostanie bez wpływu na rozwój gminy 

Gryfino, która zamierza w najbliższej perspektywie aktywnie ubiegać się o środki w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, jak i z innych 

programów, kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Gryfino w ostatnich 

latach zrealizowała szereg projektów i przedsięwzięć, na które pozyskała środki ze źródeł 

zewnętrznych, a przede wszystkim ze środków unijnych. Tym samym gmina Gryfino 

współtworzy obecny wizerunek silnego pod względem rozwoju i stabilnego Województwa 

Zachodniopomorskiego.      

Jesteśmy przekonani, że samorząd terytorialny opiera się na wspólnocie tworzących 

go mieszkańców. Silne więzi etniczne, kulturowe, historyczne, gospodarcze i społeczne, 

umacniane od przeszło 15 lat istnienia województw w obecnym podziale administracyjnym, 

pozwoliły rozwinąć wewnętrzną strukturę funkcjonalną polskich regionów w zakresie 

infrastruktury, rynku pracy, edukacji czy usług publicznych. Od początku utworzenia 

Województwa Zachodniopomorskiego podejmowane były działania, zmierzające do 

zapewnienia spójności przestrzennej i ekonomiczno-społecznej Pomorza Zachodniego. 

Dotychczasowa wieloletnia współpraca pomiędzy gminami,  powiatami i władzami 

województwa w istniejącej strukturze administracyjnej, pozwala przyjąć, że wypracowany 

został właściwy model wzajemnych stosunków pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego. Wola zachowania wypracowanego modelu oraz zamiar uniknięcia 

negatywnych skutków w sferze ekonomicznej, pozwala na wyrażenie przez Radę Miejską 

w Gryfinie głosu sprzeciwu wobec koncepcji utworzenia nowego województwa 

środkowopomorskiego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
Zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Statutu 

Gminy Gryfino, Rada Miejska może podejmować uchwały w sprawach oświadczeń, 

zawierających stanowisko w określonej sprawie.  

W ostatnim czasie do Rady Miejskiej w Gryfinie wpływają stanowiska innych 

samorządów, dotyczące utrzymania spójności terytorialnej Województwa 

Zachodniopomorskiego, z prośbą o poparcie tej inicjatywy i wyrażenie przez Radę Miejską 

swojego stanowiska w powyższej sprawie.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


