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STANOWISKO NR .................... 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zagrożenia utraty przez Polskę środków unijnych, nie tylko z Funduszu Odbudowy, 

ale przede wszystkim z 7-letniego budżetu Unii Europejskiej 

 Na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Powiatu Otwockiego, stanowiącego załącznik do uchwały 

Nr 136/XVII/20 Rady Powiatu w Otwocku z 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2020 r., poz. 3657), Rada Powiatu Otwockiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Najnowsze informacje o zagrożeniu utratą przez Polskę środków unijnych, nie tylko z Funduszu 

Odbudowy, ale przede wszystkim z 7-letniego budżetu Unii Europejskiej budzą daleko idący niepokój i sprzeciw 

mieszkańców Polski Lokalnej oraz całego środowiska samorządowego. Dotychczasowy prężny rozwój gmin 

i miast był od ponad 18 lat istotnie wspierany funduszami unijnymi.  

2.  Obecna polityka polskiego rządu prowadzi cały kraj na krawędź przepaści. Brak środków europejskich 

cywilizacyjnie cofnie Polskę. Przez wiele lat nadrabialiśmy zaległości w stosunku do Zachodu, teraz istnieje 

niebezpieczne ryzyko ponownego pogłębienia różnic. 

3.  Utrata zewnętrznych dotacji o wielkości przekraczającej roczny budżet polskiego państwa jest 

przekreśleniem nadziei naszych obywateli na dalszy rozwój Rzeczypospolitej. 

4.  Od 2015 roku obserwujemy, iż rządząca w Polsce partia nie akceptuje wartości, którymi kieruje się 

Europa: demokracji, praworządności, decentralizacji władzy, różnorodności czy tolerancji, traktując UE jedynie 

jako korzyść ekonomiczną. Przy czym wielokrotnie władze państwowe starają się pomijać informacje 

o dofinansowaniu poszczególnych inwestycji funduszami europejskimi. 

5.  Jeśli nie wartości, jeśli nie pieniądze, to za chwilę rządzący postawią otwarte pytanie: po co nam 

obecność w strukturach Unii Europejskiej? W naszej ocenie jeszcze nigdy Polska nie była tak blisko wyjścia 

z UE. Konsekwencją tego będzie kolejny kryzys gospodarczy, tym razem wyłącznie wewnętrzny, spowodowany 

brakiem dopłat bezpośrednich dla rolników i idący za tym gwałtowny wzrost cen żywności. Czeka nas kolejna 

linia dużego sporu i konfrontowania obywateli przeciwko sobie. 

6.  Wzywamy polski rząd do natychmiastowego powrotu na ścieżkę praworządności oraz wycofania się ze 

zmian uzależniających sądownictwo od władzy wykonawczej. Trwanie władz centralnych w dotychczasowej 

postawie doprowadzi do poważnego naruszenia polskiej racji stanu. 

§ 2. Rada Powiatu Otwockiego upoważnia Przewodniczącego Rady do przekazania niniejszego stanowiska 

do: 

1) Marszałka Sejmu RP,  

2) Marszałka Senatu RP,  

3) Prezydenta RP,   

4) Prezesa Rady Ministrów,  

5) Wojewody Mazowieckiego, 

6) Posłów na Sejm RP z terenu województwa mazowieckiego,  

7) Senatorów RP z terenu województwa mazowieckiego,  

8) Związku Województw RP  - biuro@zwrp.pl, 

9) Związku Miast Polskich  - biuro@zmp.poznan.pl, 

10) Związku Powiatów Polskich - biuro@zpp.pl, 
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11) Związku Gmin Wiejskich - biuro@zgwrp.pl, 

12) Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 

13) Rad Gmin i Powiatów z Województwa Mazowieckiego, 

14) prasy lokalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat Łukasz Banaszek  
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