UCHWAŁA NR XXXI/269/2017
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie stanowiska Rady Powiatu Tarnogórskiego dotyczącego renegocjacji zapisów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie dofinansowania
powiatowych inwestycji drogowych oraz modernizacji wybranych elementów infrastruktury technicznej
szpitali powiatowych
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.1)) oraz § 9 ust. 3 pkt 3 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity:
Dz. Urz. Woj. Sla. z 2016r. poz. 6676 ze zm.2))
Rada Powiatu
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się, będące załącznikiem do niniejszej uchwały, stanowisko zawierające postulat ponownego
przeanalizowania zapisów RPO WSL 2014-2020 dotyczących możliwości alokacji środków na finansowanie
powiatowych inwestycji drogowych, modernizacji wybranych elementów infrastruktury technicznej szpitali
powiatowych, a także zakupów sprzętu i aparatury medycznej.
§ 2. Niniejsza uchwałę przekazuje się:
1) Parlamentarzystom z terenu województwa śląskiego: Panu Borysowi Budce, Pani Barbarze Dziuk, Panu
Tomaszowi Głogowskiemu, Pani Marcie Golbik, Panu Jarosławowi Gonciarzowi, Panu Pawłowi
Kobylińskiemu, Panu Piotrowi Pyzikowi, Panu Wojciechowi Szaramie, Pani Krystynie Szumilas, Panu
Marianowi Zembali oraz Panu Andrzejowi Misiołkowi, Pani Marii Pańczyk – Pozdziej, Panu Krystianowi
Probierzowi,
2) Marszałkowi Województwa Śląskiego – Panu Wojciechowi Sałudze,
3) Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego – Panu Stanisławowi Gmitrukowi,
4) Starostom powiatów ziemskich z terenu województwa śląskiego,
5) Prezydentom, burmistrzom, wójtom z terenu województwa śląskiego,
6) Śląskiemu Związkowi Gmin i Powiatów,
7) Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Chmiel

1 )
2 )

Przepis wprowadzający zmianę został opublikowany w: Dz. U. z 2016r. poz. 1579
Przepis wprowadzający zmianę został opublikowany w: Dz. Urz. Woj. Śla. z 2017r. poz. 711
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Załącznik do uchwały nr XXXI/269/2017
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 3 marca 2017 r.
Stanowisko Rady Powiatu Tarnogórskiego dotyczące renegocjacji zapisów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie dofinansowania powiatowych inwestycji
drogowych oraz modernizacji wybranych elementów infrastruktury technicznej szpitali powiatowych
Rada Powiatu Tarnogórskiego ponownie postuluje renegocjowanie przez Zarząd Województwa Śląskiego
zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i wprowadzenie
zmian, które dopuszczą możliwość dofinansowania budowy/przebudowy dróg powiatowych. Ponadto postuluje
się również zmiany w kierunku umożliwienia dofinansowania modernizacji wybranych elementów
infrastruktury technicznej szpitali powiatowych.
Niestety aktualne zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
wykluczają dofinansowanie powiatów ziemskich w zakresie prowadzonych przez nie inwestycji drogowych
oraz inwestycji w infrastrukturę techniczną szpitali.
Mając na uwadze fakt, że planuje się uruchomienie procedury renegocjacji Umowy Partnerstwa, a w
konsekwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Rada Powiatu
Tarnogórskiego zwraca uwagę na konieczność zapewnienia odpowiednich środków na dofinansowanie ww.
zadań powiatów ziemskich.
Należy podkreślić, że fundamenty finansowe powiatów ziemskich, szczególnie bardzo niski udział dochodów
własnych w strukturze dochodów ogółem uniemożliwia należytą realizację zadań publicznych o charakterze
ponadgminnym w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg powiatowych, jak również modernizacji
wybranych elementów infrastruktury technicznej szpitali powiatowych.
Jedyną szansą na poprawę sytuacji w tym zakresie jest uzyskanie dofinansowania realizacji wymienionych
zadań ze środków funduszy UE.
Rada Powiatu Tarnogórskiego wyraża nadzieję, że po wielu latach starań, po wielu petycjach i apelach
zarówno do władz samorządowych Województwa Śląskiego jak i Ministerstwa Rozwoju takie dofinansowanie
będzie wreszcie możliwe.
Drogi powiatowe
Postuluje się, aby na drogi powiatowe w Województwie Śląskim w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
przeznaczyć kwotę co najmniej 100 mln euro.
Planowana kwota 15 mln euro na drogi lokalne tj. zarówno na drogi gminne jak i powiatowe jest dalece
niewystarczająca i konieczne jest jej znaczne zwiększenie.
W województwie śląskim mamy ok. 24 360 km dróg samorządowych tj. dróg wojewódzkich, powiatowych
i gminnych. Na drogi wojewódzkie, których długość wynosi ok.1 430 km w RPO WSL na lata 2014-2020
zaplanowano kwotę 360 mln euro natomiast na drogi powiatowe i gminne których łącznie mamy ok.
22 930 km planuje się przeznaczyć 15 mln euro. Na taki podział środków zgody być nie powinno. Kwota
15 mln euro jest po prostu przysłowiową kroplą w morzu potrzeb. Kwota ta nie byłaby wystarczająca nawet na
same tylko drogi powiatowe, których mamy w województwie śląskim ok. 6 380 km, a co dopiero mówić
o potrzebach w zakresie inwestycji na drogach gminnych.
Modernizacja infrastruktury technicznej szpitali powiatowych
Postuluje się, aby na modernizację infrastruktury technicznej szpitali powiatowych w Województwie Śląskim
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przeznaczyć kwotę co najmniej 50 mln euro.
Szpitale powiatowe w dalszym ciągu borykają się z problemem niewystarczających środków inwestycyjnych.
Kontrakty na świadczone usługi medyczne takich środków nie zapewniają, natomiast właściciele szpitali
powiatowych, przede wszystkim powiaty ziemskie nie są w stanie wygenerować środków na inwestycje
szpitalne w swoich budżetach. W tym przypadku dofinansowanie z funduszy UE stanowi jedyną realną szansę
na szybką poprawę w tym zakresie. W przeciwnym przypadku pozyskiwanie środków inwestycyjnych będzie
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realizowane w postaci kredytów i pożyczek, co jak obserwujemy skutkuje zadłużaniem się szpitali lub
powiatów.
Nie bez znaczenia jest również w tym przypadku termin 31.12.2017 roku, do którego podmioty lecznicze
muszą dostosować swe placówki do obowiązujących norm i wymogów określonych przez Ministerstwo
Zdrowia oraz przepisy budowlane czy przeciwpożarowe. W przypadku Wielospecjalistycznego Szpitala
Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach konieczne wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą ok. 20 mln zł.
Mając na uwadze powyższe Rada Powiatu Tarnogórskiego postuluje dokonanie zmian w zapisach RPO WSL
na lata 2014-2020 wprowadzając możliwość dofinansowania w wymienionych kwotach inwestycji w drogi
powiatowe w ramach Osi Priorytetowej VI Transport oraz modernizacji infrastruktury technicznej szpitali
powiatowych w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.
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