Rozmowy o RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego był głównym tematem
posiedzenia Konwentu Powiatów, które odbyło się 22 listopada br. w Starostwie Powiatowym
w Olsztynie.
Jego realizację podczas zebrania przedstawił Miron Sycz, wicemarszałek województwa
warmińsko-mazurskiego. – W tym roku 320 mln euro przeznaczyliśmy na przedsiębiorczość. To duża suma
z puli 1,7 mld euro, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie w naszym województwie na inne cele, tj. remonty,
budowa wodociągów i kanalizacji, a przede wszystkim rozwój i finansowanie szpitali. Na te ostatnie
dodatkowo pozyskaliśmy 6 mln euro do podziału na wszystkie szpitale powiatowe w województwie. Udało
się także wynegocjować środki na infrastrukturę socjalną w kwocie 1 mln euro – mówił wicemarszałek.
– Dodatkowe środki na szpitale powiatowe będziemy mogli zakontraktować już w grudniu br., bądź
najpóźniej z nadejściem stycznia 2018 roku – powiedział w odpowiedzi na pytanie starosty olsztyńskiego
Małgorzaty Chyziak, Zbigniew Cieciuch, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Poruszany był również temat programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja. – Co prawda nie jest to
program regionalny tylko krajowy, lecz jeżeli nie będzie zaakceptowany do końca grudnia br., stracimy
dofinansowania unijne na kwotę bliską 62 mln euro – mówił wicemarszałek.
– Program Polska-Rosja jest dla nas bardzo korzystny i wiążemy z nim wielkie nadzieje. Najważniejszą jego
zaletą jest niski poziom własnego finansowania. Wzbranianie się przed taką współpracą działa na
niekorzyść dla wszystkich. Poza tym wiele samorządów i przyszłych beneficjentów programu, przygotowało
już stosowne projekty ponosząc znaczące koszty na opracowanie dokumentacji. Dlatego niezatwierdzenie
programu będzie bardzo dużą stratą dla naszego regionu – powiedział starosta braniewski, Leszek Dziąg.
W drugiej części spotkania rozmawiano na temat budowania kompleksowego systemu wsparcia osób z
niepełnosprawnością intelektualną. Ich potrzeby przedstawiła Jadwiga Marzjan, przewodnicząca PSONI Koła
w Biskupcu. – W naszej instytucji wspieramy całe rodziny. Ze względu na bardzo szeroką działalność
stowarzyszenia, pod opieką oprócz gmin z powiatu olsztyńskiego, mamy również osoby z czterech
sąsiednich powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego i szczycieńskiego. Łącznie wspieramy
350 niepełnosprawnych. Jeżeli do naszej placówki zgłosi się rodzina z dzieckiem, czy też dorosłym, nigdy
nie pozostawiamy jej bez wsparcia – mówiła przewodnicząca koła.
Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie założeń działalności Związku Powiatów Polskich oraz
strategii i rozwoju instytucjonalnego na lata 2018-2019.
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