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Praca samorządów zmienia obraz Warmii i Mazur – pisze Marszałek Województwa

Łączy nas wspólna sprawa

Dzień samorządowca, czy raczej święto samorządu terytorialnego
w Polsce, obchodzony 27 maja to rzadka okazja, byśmy spokojnie spojrzeli
na naszą codzienną pracę w gminach, powiatach czy województwie –
na naszych łamach do mieszkańców i samorządowców pisze Jacek Protas,
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W natłoku codziennych
spraw często zapominamy
o czerpaniu radości z sukcesów - i tych małych, i tych
dużych - jakich przecież
w działalności samorządowej nie brakuje.

Partner
Niewiele pozostało w Polsce dziedzin życia, które by
nie funkcjonowały w oparciu o zasady i instytucje samorządowe. Opieka zdrowotna, edukacja, transport
publiczny, rozwój społeczny i gospodarczy,
ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe - w tych i wielu innych
sferach obywatel ma partnera w postaci samorządnej gminy, powiatu lub województwa. My, samorządowcy, musimy pamiętać o tej szczególnej pozycji
i traktować ją jako wyzwanie i zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy na rzecz
lokalnych i regionalnej społeczności.

Wspólnota
Rolę samorządu i wspomnianą już szczególną jego
odpowiedzialność warto
postrzegać również przez
pryzmat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Nie byłoby aż tylu inwestycji i szans rozwoju, nie
byłoby zmieniającego się
z korzyścią niemal z dnia

na dzień obrazu warmińsko-mazurskich miast i wsi,
gdyby nie środki europejskie. Jestem przekonany, że
jest coraz mniej osób podważających sens naszego
uczestnictwa we Wspólnocie. Wystarczy spojrzeć,
z jakim zaangażowaniem
i kreatywnością ze środków
unijnych korzystają najmniejsze nawet gminy.

Przewodnictwo
Za kilka tygodni Polska
obejmie
prezydencję
w Unii Europejskiej. Głęboko wierzę, że półrocze
to okaże się owocne nie
tylko na szczeblu międzyrządowym, ale i przyniesie
korzyści europejskim regionom. Wyzwań na pewno
nie zabraknie - i to właśnie
im chciałbym poświęcić
kilka słów.

Równowaga
Problemy europejskiej gospodarki spowodowały, że
niektóre państwa Unii Europejskiej z rezerwą podchodzą do utrzymania polityki
spójności w dotychczasowym
- tak korzystnym między innymi dla Polski - kształcie.
Stąd zadaniem polskiego
rządu będzie walka o utrzymanie rozwiązań znanych
nam z lat 2007-2013, a my
powinniśmy rząd w tej
walce wspomóc. Inne
zadanie to umiejętne zapro-

jektowanie kolejnego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Warmii i Mazur - tak, by kontynuowany
był zrównoważony rozwój
naszego
województwa,
a poziom życia jego mieszkańców stale się poprawiał.
Zaawansowane wysiłki musimy podjąć również po to,
by Unia Europejska zdecydowała się ponownie wyodrębnić specjalny program
operacyjny dla regionów
Polski Wschodniej. Zadania to niełatwe i przyjdzie
się wiele natrudzić, by
osiągnąć założone cele. Kto
jednak, jeśli nie samorządowcy, ma wykazywać
optymizm i wiarę w końcowy sukces. Tym bardziej,
że liczne argumenty przemawiają na naszą korzyść,
istnieją bowiem opracowania naukowe wskazujące,
że to właśnie w województwie warmińsko-mazurskim
fundusze unijne wykorzystywane są w najbardziej
przemyślany sposób.

Kompromis
Inne wyzwanie natury finansowej - tym razem na
arenie krajowej - to konieczność ograniczenia deficytu budżetowego. Jest to
niewątpliwie zadanie poważne i niezbędne, może
ono jednak utrudnić władzom lokalnym i regionalnym realizowanie ich pla-

U nas fundusze unijne wykorzystywane są w najbardziej przemyślany sposób
nów. Od wielu tygodni toczą się dyskusje odnośnie
ostatecznego wymiaru działań prowadzonych przez
Ministerstwo Finansów,
pojawiają się przy tym
liczne rozbieżności, mam
jednak nadzieję, że wypracowany kompromis umożliwi samorządom spokojną
pracę, a jednocześnie wyjdzie naprzeciw makroekonomicznej polityce rządu.

Współpraca
Przyszłość przyniesie samorządowi terytorialnemu
zapewne również istotne
zmiany ustrojowe. Mam
przyjemność
pracować
w grupie eksperckiej, która
pod przewodnictwem pre-

zydenta Bronisława Komorowskiego przygotowuje
projekt ustawy, mającej na
celu zacieśnienie współpracy pomiędzy wszystkimi
poziomami
samorządu
oraz wzmocnienie udziału
obywateli w lokalnym życiu
publicznym. To istotne, bowiem obywatele coraz chętniej korzystają z prawa aktywności w fundacjach,
stowarzyszeniach i organizacjach pożytku publicznego, już dawno uznanych
przez samorządy za ważnego partnera, któremu
warto przekazać część swoich obowiązków i wesprzeć
go środkami budżetowymi.
Dzięki temu po latach bierności w Polakach obudziła
się chęć działania na rzecz

środowiska lokalnego i poczucie odpowiedzialności
za jego rozwój. Wzrasta
zrozumienie idei społeczeństwa obywatelskiego
i potrzeba aktywności zgodnie z nią. Obudziła się i rozwija tożsamość regionalna.
To sukcesy, z których mamy
prawo być dumni. Dlatego
uważam, że niezbędne są
podziękowania dla obywateli i organizacji społecznych, podziękowania za inspirację, pomysły, ale także
uwagi i opinie krytyczne.
Bez nich praca zwłaszcza
wójta czy burmistrza, ale
również starosty i marszałka województwa byłaby
o wiele trudniejsza.

Podziękowania
Święto samorządu to także
okazja, by podziękować
wszystkim prezydentom,
wójtom, burmistrzom, starostom i radnym, za pracę
i konsekwentne wysiłki, by
Warmia i Mazury stawały
się regionem coraz dynamiczniej rozwijającym się
i oferującym swoim mieszkańcom coraz więcej. Jest
kwestią drugorzędną, czy
kierują oni malutką gminą
wiejską, czy też wielotysięcznym powiatem - najważniejsze, że wspólnie
pracujemy na rzecz naszego regionu i żyjących tu
ludzi.
Jacek Protas
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Odpowiada za fundusze strukturalne
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia Mazury 2007-2013 i Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz za rynek pracy

Odpowiada za modernizację terenów wiejskich,
fundusze z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego,
gospodarkę wodną i ochronę przeciwpowodziową,
ochronę środowiska, informatyzację, jakość i znaki
regionalne oraz doradztwo rolnicze

Odpowiada za sprawy z zakresu kultury
i edukacji, turystyki i promocji walorów
turystycznych, sportu oraz współpracy
z organizacjami pozarządowymi

Odpowiada za sprawy związane z infrastrukturą
i geodezją, transportem, drogami wojewódzkimi,
a także za ochronę zdrowia i politykę społeczną
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