
UCHWAŁA NR VIII/61/2015
RADY GMINY LIPIE

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 i § 25 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Lipie stanowiącego 
załącznik do Obwieszczenia Rady Gminy Lipie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały Nr III/28/2002 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Lipie (t.j. Dz. U. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 4919)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się negatywne stanowisko odnośnie alokacji środków unijnych w ramach RPO 
WSL 2014-2020 w związku z podjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego decyzją o zmniejszeniu 
w ostatecznym projekcie RPO WSL wsparcia unijnymi środkami finansowymi wzmocnienia potencjału 
służb ratowniczych w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie 
zasobów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Lipie do przekazania nieniejszego stanowiska Rady Gminy Lipie 
osobom, instytucjom i urzędom mogącym mieć wpływ na decyzje w przedmiotowej sprawie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Lipie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/61/2015
Rady Gminy Lipie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Stanowisko Rady Gminy Lipie odnośnie alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w związku z podjętą przez 

Zarząd Województwa Śląskiego decyzją o zmniejszeniu w ostatecznym projekcie RPO WSL 2014-
2020 wsparcia unijnymi środkami finansowymi wzmocnienia potencjału służb ratowniczych 
w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

W związku z przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego i zatwierdzonym w grudniu 
2014 roku przez Komisję Europejską Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, Rada Gminy Lipie wyraża negatywne stanowisko w sprawie znacznego zmniejszenia 
alokacji środków unijnych na działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Oś priorytetowa 
V.

Celem działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych jest skuteczna i efektywna 
pomoc mieszkańcom regionu w sytuacjach wystapienia klęsk żywiołowych, dlatego też niezrozumiałe 
jest ograniczenie środków finansowych w tak ważnym dla społeczeństwa obszarze. Kluczowe 
znaczenie w misji każdego państwa demokratycznego odgrywa m.in. zapewnienie bezpieczeństwa 
ludności. Jest to wartość nadrzędna dla każdego człowieka, a działania samorządów powinny 
zapewnić jej poczucie w możliwie jak najwyższym stopniu. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest 
wsparcie jednostek ochotniczych straży pożarnych w wyposażeniu o dodatkowy sprzęt niezbędny do 
przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zauważyć należy, że teren gminy Lipie jest 
stosunkowo mało zurbanizowany co powoduje, że obszary obsługiwane przez poszczególne jednostki 
ratownicze są większe od przeciętnych. Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że sprzęt pozostający 
aktualnie w dyspozycji jednostek ratownictwa na naszym terenie jest w dużej mierze 
wyeksploatowany i wymaga wymiany. Zmniejszenie alokacji środków unijnych z kwoty 25.000.000 
EURO do kwoty 2.000.000 EURO niesie ryzyko braku możliwości wykonania wyżej wskazanej 
niezbędnej modernizacji, co wpłynie bezpośrednio na  sprawność i efektywność pomocy niesionej 
w sytuacjach kryzysowych na naszym terenie.

W związku z powyższym Rada Gminy Lipie postuluje ponowne przeanalizowanie zapisów RPO 
WSL 2014-2020 i przywrócenie kwoty 25.000.000 EURO zapisanej w projekcie Szczegółowego Opisu 
Priorytetów RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie EFRR, stanowiącym 
załącznik nr 1 do Uchwały nr 922/337/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 
2014 roku na działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych rozwiązań.
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