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Zapytanie poselskie w przedmiocie limitu dofinansowania gmin z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020

 

 ,Szanowny Panie Ministrze

 

            Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obejmuje także swoim 
zasięgiem inwestycje w zakresie wodno-kanalizacyjnym. Jednakże – zgodnie z przyjętymi 
założeniami – dofinansowanie jest limitowane do kwoty 2 000 000 zł na gminę. To powoduje, 
że gminy, które wykorzystają swoje środki, nie mogą liczyć na dodatkowe inwestycje ponad tę 
wysokość, a niektóre gminy nie są w stanie wykorzystać limitu. Szczególnie przedsiębiorcze 
gminy, które już wykorzystały środki przypadające im w ramach limitu, chciałyby uzyskać 
możliwość transferu dodatkowego dofinansowania.
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            Wydaje się więc, że dobrym pomysłem jest wprowadzenie stosownych zmian w prawie, 
które umożliwią gminom zawieranie porozumień, co do wykorzystania środków innej gminy 
bądź też podniesienie limitu ponad wyżej wskazaną kwotę. Umożliwiłoby to wielu gminom w 
Polsce zwiększenie dynamiki i stopnia swojego rozwoju, co korespondowałoby z głównymi 
założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Postulować także należy 
promowanie zmian prawnych na poziomie unijnym tak, aby gminy, które wyczerpały zakres 
dofinansowania, mogły starać się o kolejne jeszcze przed zakończeniem omawianego 
Programu.  

 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami:

 1.            Czy planowane jest podniesienie limitu dofinansowania z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 przypadającego na gminę ponad kwotę 2 000 000 zł?

 2.            Czy możliwe jest uzgodnienie na poziomie unijnym, aby gminy, które wyczerpały limit 
dofinansowania, mogły starać się o kolejne jeszcze przed zakończeniem  Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020?

 3.            Czy realnym rozwiązaniem omawianego problemu są porozumienia międzygminne 
tak, aby środki niewykorzystane przez jedną gminę, przechodziły na inną?

 

 

Jarosław Rzepa

Poseł na Sejm RP IX kadnecji
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