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STANOWISKO NR 1/2016 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 26 stycznia 2016 r. 

 
w sprawie integralności terytorialno-administracyjnej Województwa Mazowieckiego 

oraz braku akceptacji społecznej dla zmian obecnie obowiązującego podziału 
terytorialnego 

 
 

 Na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., 
poz. 10040) Rada Powiatu w Otwocku ustala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Rada Powiatu w Otwocku zdecydowanie negatywnie ocenia pomysł podziału 
Województwa Mazowieckiego na dwa województwa. Uznajemy takie zamiary za bardzo 
niekorzystne, także i dla samorządów powiatowych oraz gminnych. 

 
2. Rada Powiatu w Otwocku uznaje za nadrzędną pełną integralność i nienaruszalność  

terytorialno-administracyjną Województwa Mazowieckiego, którego fundamenty zostały 
określone: w ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego 
podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późń. zm.), ogłoszonym przez                        
Prezesa Rady Ministrów obwieszczeniem z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin                              
i powiatów wchodzących w skład województw (M. P. Nr 48, poz. 654). 

 
3. Rada Powiatu w Otwocku zwraca się z apelem o niepodejmowanie 

nieuprawnionych i niepopartych rzeczowymi argumentami inicjatyw i zgłaszanie propozycji 
podziału Województwa Mazowieckiego, które w rzeczywistości doprowadziłyby                                 
do pogorszenia warunków wykonywania zadań publicznych o charakterze wojewódzkim,                      
a także i powiatowym oraz zaburzenia regionalnych więzi społecznych, gospodarczych                  
i kulturowych – a więc do zniszczenia budowanego od lat poczucia przynależności 
regionalnej i zaufania mieszkańców do władzy publicznej. 

 
4. Uznajemy, że rozwiązaniem problemu wyłączenia Województwa Mazowieckiego                   

z podziału środków w ramach regionalnych programów operacyjnych jest podział na dwie 
jednostki statystyczne NUTS 2. 

 
§ 2. Rada upoważnia Przewodniczącego Rady do przekazania niniejszego                

stanowiska do: 
1) Prezydenta RP; 
2) Prezesa Rady Ministrów; 
3) Marszałka Senatu RP; 
4) Marszałka Sejmu RP; 
5) Eurodeputowanym z województwa mazowieckiego;  
6) Posłom i Senatorom z województwa mazowieckiego; 
7) Wojewodzie Mazowieckiemu;  
8) Samorządowi Województwa Mazowieckiego; 
9) Samorządom powiatowym i samorządom gminnym z terenu województwa 

mazowieckiego; 
10) Mieszkańcom województwa mazowieckiego – za pośrednictwem środków masowego 

przekazu. 
 

Radca prawny Cecylia Karpińska 



 
 
 

Uzasadnienie 
 

 
Stabilność struktur administracyjnych państwa ma szczególną wartość. Korekty 

obowiązującego obecnie podziału terytorialnego wymagają szeroko rozumianych konsultacji            
i akceptacji społecznej.   

Samorząd terytorialny stanowi wyjątkową wartość w demokratycznym systemie 
władzy. Jest formalnym potwierdzeniem idei subsydiarności i decentralizacji władzy                              
w państwie oraz w praktyce realizuje postulat udziału wspólnot lokalnych w stanowieniu                     
o swoich prawach. Od momentu powstania, samorząd terytorialny umacnia swoją pozycję 
stając się gwarantem stabilnego rozwoju gospodarczego regionów oraz fundamentem 
budowania aktywności obywatelskiej. 

Zmiany w podziale administracyjnym województwa spowodują konieczność 
renegocjacji unijnych funduszy. Obecnie mamy już „zakontraktowane” środki do 2020 r. 
Dlatego zmiany administracyjne wymagają  podjęcia rozmów z Komisją Europejską                              
i spowodują minimum dwuletni okres bez pieniędzy z Unii dla całego Mazowsza. Nadto 
Warszawa wydzielona jako samodzielne województwo z ościennymi powiatami miałaby 
zamkniętą drogę do funduszy unijnych, ponieważ sama jest na tyle zamożna, że nie byłoby 
podstawy do występowanie o wsparcie ze strony UE. 

Mając powyższe na uwadze oraz treść zaproponowanego stanowiska przyjęcie jego 
należy  uznać za konieczne i zasadne. 
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