
 

 

 

STANOWISKO NR 5.2020 

RADY GMINY WIĄZOWNA 

z dnia 31 lipca 2020 r. 

w sprawie podziału administracyjnego Województwa Mazowieckiego 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Wiązowna, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 55.LIII.2014 

Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 2014 r. poz. 6238 z późn. zm.), Rada Gminy Wiązowna wyraża stanowisko w sprawie podziału administracyjnego 

Województwa Mazowieckiego. 

§ 1. Rada Gminy Wiązowna wyraża zaniepokojenie zamiarem podziału Województwa Mazowieckiego 

i sprzeciw wobec narzucaniu podziału administracyjnego przez administrację rządową, bez poprzedzenia tych 

działań analizami finansowymi i konsultacjami społecznymi. Jednocześnie wyrażamy obawy, że podział Mazowsza 

zniszczy wspólnotę kulturową regionu, tradycję i budowane przez dekady więzi społeczne. 

§ 2. W ocenie organu stanowiącego Gminy Wiązowna decyzja o podziale administracyjnym województwa 

wymaga rzetelnych badań dotyczących potencjału gospodarczego wydzielanych obszarów, a także analizy dostępu 

do szkolnictwa, medycyny czy infrastruktury służącej realizacji potrzeb mieszkańców. Przygotowane i wdrażane 

dokumenty strategiczne, w tym studia i plany zagospodarowania przestrzennego, powstały w kontekście obecnych 

uwarunkowań gospodarczo – prawnych. Jednocześnie przeprowadzanie reformy administracyjnej w czasie, gdy 

prowadzone są zadania dofinansowane ze środków unijnych, może wiązać się z brakiem możliwości rozliczenia 

zadań zgodnie z zaakceptowanymi wnioskami, przy zachowaniu obowiązku spłaty zaciągniętych zobowiązań. 

Należy wziąć pod uwagę, że od 2018 r. obowiązuje podział statystyczny regionu – na potrzeby opracowania 

i wdrażania programów unijnych dla Mazowsza. Nie ma więc potrzeby tworzenia dodatkowego województwa, a co 

za tym idzie – podwajania administracji wojewódzkiej. 

§ 3. Zasadne jest, aby przy podziale administracyjnym województwa zostały wzięte pod uwagę głosy 

mieszkańców i reprezentujących ich samorządów – to dla nich reforma będzie mieć największe skutki. Istnieją obawy 

o dochody własne samorządów – tych okołowarszawskich, które z racji potencjału gospodarczego stolicy stracą 

dostęp do dotychczasowych źródeł finansowania, i tych poza obrębem nowego województwa warszawskiego, które 

wydzielone będzie mogło korzystać z zaledwie 13% obecnych dochodów regionu. W ten sposób zatrzymany zostanie 

dynamiczny rozwój całego terenu, a co za tym idzie – spadnie jakość życia mieszkańców. 

 

 

 


