
Załącznik 
do Uchwały nr VII-40/07

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Uchwała 
Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

w sprawie zachowania systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce 
z dnia 29 marca 2007 r.

1. Zjazd  Przedstawicieli  Członków  Stowarzyszenia  Gmin  i  Powiatów  Wielkopolski 
zebranych  w  Poznaniu  wyraża  zaniepokojenie  planami  Ministerstwa  Finansów 
dotyczącymi  destrukcji  systemu  finansowania  ochrony  środowiska  poprzez  likwidację 
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Wojewódzkie FOŚiGW wspierając samorządowe przedsięwzięcia ochrony środowiska i 
zrównoważonego  rozwoju  poprzez  dofinansowanie  zadań  w  gospodarce  wodno-
ściekowej,  wodnej,  gospodarce odpadami, w zakresie ochrony przyrody, monitoringu i 
zapobiegania poważnym awariom w środowisku, dostosowywania samorządów do norm 
Unii  Europejskiej,  wypełnienia  przedakcesyjnych  zobowiązań  Polski  w  obszarze 
„środowisko”, edukacji ekologicznej, nauki na rzecz nowatorskich rozwiązań dla ochrony 
środowiska  –  w  znaczący  sposób  uczestniczą  w  kształtowaniu  polskiej  polityki 
ekologicznej.

3. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej wspierają samorządy 
nie  tylko  w  prowadzeniu  bieżących  przedsięwzięć  proekologicznych,  ale  również  – 
poprzez swoje olbrzymie doświadczenia – w pozyskiwaniu bezzwrotnych funduszy z UE.

4. Fundusze te są również realnym instrumentem pomocy finansowej  dla samorządów w 
ramach wykazania „wkładu własnego” wobec środków unijnych.

5. Zjazd SGiPW uznaje,  że likwidacja funduszy ochrony środowiska zachwieje tempem i 
poziomem  dostosowania  Polski  i  polskich  samorządów  do  norm  środowiskowych 
określonych w stanowisku akcesyjnym Polski z Unią Europejską.

6. Zjazd SGiPW uznaje,  że nie ma obecnie żadnej realnej i  dobrej alternatywy do planu 
likwidacji Funduszy. Przeniesienie środków do budżetów województwa samorządowego, 
czy budżetu państwa spowoduje rozdanie tych środków w przeciągu paru lat w systemie 
dotacji  i  dopłat  (budżety nie mogą udzielać pożyczek) – likwidacja funduszy ochrony 
środowiska  oznacza  więc  radykalne  załamanie  poziomu  finansowania  ochrony 
środowiska.

7. Zjazd  SGiPW uznaje,  że  centralizacja  wydawania  środków  ekologicznych  spowoduje 
zmniejszenie finansowania małych lokalnych inwestycji,  mających olbrzymi wpływ na 
stan środowiska i na realizację zobowiązań unijnych.

8. Zjazd  SGiPW  uznaje  za  wskazane  wzmocnienie  roli  WFOŚiGW  jako  regionalnych 
instytucji finansów publicznych zarządzających środkami krajowymi z dotychczasowych 
źródeł i wdrażających projekty w ramach bezzwrotnej pomocy z UE służących realizacji 
polityki ekologicznej państwa i regionu.


