STANOWISKO
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie rażąco niskiej alokacji przewidzianej w projekcie „Umowy Partnerstwa dla realizacji
polityki spójności 2021-2027 w Polsce” na realizację programu regionalnego województwa
warmińsko-mazurskiego,
Na podstawie § 34 Statutu Miasta Ełku, uchwalonego uchwałą nr XIX.195.16 Rady Miasta Ełku z dnia
25 maja 2016 r., w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku ( Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2016 r., poz. 2515,
zm. z 2018 r., poz. 3928) Rada Miasta Ełku postanawia, co następuje:
Rada Miasta Ełku i Prezydent Miasta Ełku z zadowoleniem przyjmują rozpoczęcie konsultacji
społecznych długo oczekiwanego projektu „Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027
w Polsce”. Warmińsko-Mazurskie to województwo (w tym samorządy lokalne, min. Ełk), na którego
rozwój gospodarczy polityka spójności ma wpływ największy w skali kraju. Dlatego dla naszych
mieszkańców dokument, który określa strategię interwencji funduszy europejskich na lata 2021-2027 jest
szczególnie istotny.
W świetle powyższego Rada Miasta Ełku wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec rażąco niskiej
alokacji przewidzianej na nowy program regionalny województwa warmińsko-mazurskiego. Propozycja
alokacji dla województwa w kwocie 1 228 000 000 Euro pozostaje w sprzeczności z polityką Rządu RP
deklarowaną w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
2030. Dokumenty te wskazują, że zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze zarówno społecznym,
gospodarczym, środowiskowym jak i przestrzennym to główne priorytety Rządu RP do 2030r.
Alokacja polityki spójności dla Polski jest mniejsza jedynie o ok 9% w stosunku do perspektywy
finansowej 2014-2020. Tymczasem w porównaniu do budżetu programu na lata 2014-2020 Województwo
Warmińsko-Mazurskie traci niemal 29% środków, tj. ponad 500 mln EUR. Na tle województw o podobnie
niskim rozwoju społeczno-gospodarczym i terytorialnym, jak województwa: lubelskie, podkarpackie,
podlaskie, czy świętokrzyskie, jest to wynik najgorszy, a utrata środków kilkukrotnie wyższa. Region traci
w ten sposób zajmowaną od 2014 roku, a będącą wyrazem uprawiania przez kolejne polskie rządy polityki
spójności wewnątrz kraju, pierwszą lokatę wśród województw pod względem wysokości alokacji na
jednego mieszkańca (w euro) – spada na czwartą pozycję. Warmińsko-mazurskie dysponuje czwartą co do
wielkości powierzchnią w kraju, a ma to istotne znaczenie dla rozmiarów i kosztów inwestycji
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dlatego nie do zaakceptowania jest
propozycja alokacji, która w przeliczeniu na 1km2 plasuje województwo dopiero na 14 miejscu w kraju.
Rada Miasta Ełku podkreśla, że przed miastem i regionem stoją wyjątkowe trudne wyzwania:
·Spójność gospodarcza postępuje, ale zbyt wolno.
Województwo warmińsko-mazurskie zajmuje 16 miejsce pod względem postępu spójności gospodarczej
wewnątrz Polski, mierzonej przyrostem PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej w latach 20042019. W tym czasie dystans regionu do średniej unijnej zmniejszył się o 12 punktów procentowych.
Prognozy wskazują, że w 2020 roku pozycja regionu pod względem PKB na mieszkańca pogorszy się
w stosunku do roku poprzedniego. Nastąpi spadek z 15 na 16 pozycję w kraju.
·Brakuje wysokiej jakości, dobrze płatnych miejsc pracy a młodzi ludzie wyprowadzają się z miasta,
regionu.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie warmińsko-mazurskim od lat jest najwyższa w kraju.
W 2020 roku region był jedynym w kraju, gdzie utrzymywało się ono na dwucyfrowym poziomie (10,1 %).
·Nadal potrzeba inwestycji w spójność przestrzenną i terytorialną województwa.
Wartość wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej, który syntetycznie obrazuje jakościową
dostępność czasową z uwzględnieniem rozwoju społeczno-gospodarczego, plasuje region na 14 miejscu
w kraju.
·Idea polityki spójności wdrażana jest w województwie od początku jego istnienia, ale przede wszystkim
dzięki pieniądzom unijnym, bo interwencja krajowych środków publicznych jest zbyt mała, by stymulowała
odpowiednio wzrost PKB.
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Doświadczenie pokazuje, że beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego przegrywają
rywalizację o środki programów krajowych. Jedynie ok 6,8 mld zł funduszy unijnych spłynęło z nich do
regionu (z wyłączeniem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia). W latach 2014-2020 jest to jeden
z najgorszych wyników wśród regionów (13 pozycja). Jednocześnie udział wydatków publicznych
pochodzących ze źródeł polskich (np. jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa) w całości
nakładów inwestycyjnych sektora publicznego w warmińsko-mazurskim wynosi zaledwie ponad 40% (16
miejsce w Polsce).
Fakty te oznaczają, że konsekwencją zmniejszania środków unijnych dla województwa warmińskomazurskiego, a zarazem samorządów lokalnych, będzie zahamowanie wzrostu gospodarczego, co pogłębi
dysproporcje w poziomie jego rozwoju w stosunku do pozostałych regionów kraju. Rada Miasta Ełku
w którego skład wchodzą przedstawiciele mieszkańców regionu nie może się na to zgodzić.
W świetle powyższego Rada Miasta Ełku i Prezydent Miasta Ełku apelują, aby Rząd RP zwiększył
alokację na realizację programu regionalnego dla województwa warmińsko-mazurskiego w latach 20212027 adekwatnie do wymienionych w tym stanowisku wyzwań.
Stanowisko podlega przekazaniu: Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Funduszy i Polityki
Regionalnej, Posłom i Senatorom Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marszałkowi Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku
Włodzimierz Szelążek
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