
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o prorozwojowe i sprawiedliwe traktowanie 
województwa warmińsko-mazurskiego, w tym miasta Elbląga 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Miejska w Elblągu apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o sprawiedliwe i prorozwojowe 
wsparcie finansowe dla województwa warmińsko-mazurskiego, w tym miasta Elbląga. 

2. Treść apelu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Elblągu 

 
 

Antoni Czyżyk 



Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia....................2021 r. 

Apel Rady Miejskiej w Elblągu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o prorozwojowe i sprawiedliwe 
traktowanie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym miasta Elbląga 

Rada Miejska w Elblągu, mając na względzie rozwój  gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego, 
a także dobro mieszkańców Elbląga wyraża zdecydowany sprzeciw wobec rażącej dyskryminacji w poziomie 
wsparcia finansowego przewidzianego na rozwój regionalny województwa w perspektywie 2021-2027. 

Polityka Rządu RP deklarowana w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2030 oraz zapowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 18 stycznia 2021 r., że 
„przy podziale środków uwzględniany będzie poziom zamożności obywateli w poszczególnych regionach jak 
i tempo rozwoju tych regionów, a także parametry związane z ochroną środowiska” pozwalają mieć nadzieję na 
wsparcie adekwatne do aktualnej pozycji województwa. Podkreślenia wymaga fakt, że województwo 
warmińsko-mazurskie, plasujące się na ostatnim miejscu pod względem postępu spójności gospodarczej 
w Polsce, należy do najbiedniejszych obszarów Unii Europejskiej, gdzie PKB na mieszkańca nie przekracza 
49% średniej UE. Brakuje wysokiej jakości miejsc pracy, stopa bezrobocia utrzymuje się na dwucyfrowym 
poziomie (10,1%), poziom opieki zdrowotnej jest poniżej średniej krajowej, a potrzeby inwestycyjne są 
ogromne.   

Tymczasem, propozycje alokacji pozostają w sprzeczności z deklaracjami, nie uwzględniają potrzeb 
województwa i są wysoce krzywdzące dla jego mieszkańców. 

Jeśli chodzi o politykę spójności, w porównaniu z poprzednią perspektywą, środki dla Polski na lata 2021-
2027 są niższe o 9%, ale alokacja dla województwa warmińsko-mazurskiego jest zredukowana aż o 29%, co 
oznacza straty w wysokości ponad 500 mln euro. 

Ponadto, wsparcie dla województwa warmińsko-mazurskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
wynosi 132 mln zł, podczas gdy dla regionów o podobnym poziomie rozwoju, np. województwa 
podkarpackiego – 452 mln zł, co pokazuje olbrzymią skalę dysproporcji. Co więcej, mimo zapowiedzi 
wsparcia finansowego dla słabo rozwiniętych regionów, Elbląg jako jeden z 46 samorządów województwa 
warmińsko-mazurskiego nie otrzymał wsparcia z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach drugiego etapu 
przeprowadzonego w formule konkursowej. 

W odniesieniu do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, środki finansowe powinny być 
skoncentrowane na działaniach w regionie, zgodnie z ideą dodatkowości programu makroregionalnego. 
Tymczasem proponuje się finansowanie projektów drogowych i kolejowych, które co do zasady powinny być 
pokryte z budżetu państwa. 

Mając powyższe na uwadze, apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o sprawiedliwe, transparentne 
i prorozwojowe traktowanie oraz wsparcie finansowe dla województwa warmińsko-mazurskiego, w tym: 

1. Zwiększenie środków na nowy Regionalny Program Operacyjny o 500 mln euro do poziomu 
1.728.000.000 euro. 

2. Wyrównanie wsparcia finansowego dla regionu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

3. Koncentrację środków z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na działaniach regionalnych i realne 
włączenie samorządów w proces decydowania o przeznaczeniu tych środków. 

4. Wyrównanie finansowania ochrony zdrowia w regionie przez Narodowy Fundusz Zdrowia przynajmniej 
do poziomu średniej krajowej tj. 1.590 zł na mieszkańca rocznie; wzrost finansowania świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie realizowanych umów, tj. o wzrost ryczałtu podstawowego szpitalnego systemu 
zabezpieczeń oraz wzrost cen jednostkowych produktów rozliczeniowych dla zakresów świadczeń 
pozaryczałtowych. Zwiększenie świadczeń jest niezbędne w celu pokrycia kosztów działalności bieżącej 
zakładów opieki zdrowotnej. 



5. Objęcie wsparciem gmin o wysokim potencjale turystycznym wg zasad zastosowanych dla „gmin 
górskich” kwotą 200 mln zł.
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