Uchwała Nr 131/05
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 września 2005 roku
w sprawie uczestnictwa Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym projekcie –
„Rola regionów i instytucji metropolitalnych w procesie odnowy miast” realizowanym w
ramach programu URBACT
Na podstawie art. 18 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym
projekcie – „Rola regionów i instytucji metropolitalnych w procesie odnowy miast”,
realizowanym w ramach programu URBACT.
2. Do podpisania oświadczenia o współfinansowaniu udziału Województwa Mazowieckiego
w projekcie, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Marszałka Województwa
Mazowieckiego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz.
1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.

UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
W rozwoju przestrzenno gospodarczym Województwa Mazowieckiego, podobnie jak całego
kraju, coraz lepiej zauważalne są procesy metropolizacji i związane z nimi przekształcenia
zawiązków między Warszawa a regionem a także otaczającym stolice obszarem
metropolitalnym. Wzrost gospodarczej i politycznej roli Obszaru Metropolitalnego Warszawy
a zarazem całego Mazowsza na arenie międzynarodowej wymaga planowania i
programowania rozwoju a w szczególności stosowania skutecznych metod zarządzania i
zapobiegania powstawaniu patologii społecznych i przestrzennych, takich jak podupadanie
poszczególnych dzielnic czy miejscowości, związane z ubożeniem ludności i niszczeniem
tkanki budowlanej przy jednoczesnym bogaceniu innych terenów.
W rozwoju przestrzenno-gospodarczym Mazowsza dają się zauważyć pierwsze objawy
takiego procesu polaryzacji.
Podobne zjawiska występują również w innych krajach. Dotychczas problemami wykluczeń
społecznych i odnową podupadających dzielnic zajmowały się same miasta w swych
granicach administracyjnych. Jednak w dobie metropolizacji problemom tym będą musiały
stawić czoło również regiony metropolitalne, od których zależy pomyślny rozwój wszystkich
jednostek samorządowych wchodzących w ich zasięg.
Dlatego też Zarząd Regionu Katalonii zwrócił się do kilku partnerów zagranicznych, w tym
Województwa Mazowieckiego z propozycją udziału w projekcie zatytułowanym: „Rola
regionów i jednostek metropolitalnych w odnowie podupadłych obszarów miast”, mającym
na celu wypracowanie metod skutecznego zapobiegania powstawaniu zaniedbań, a tam gdzie
one zaistniały, metod aktywizacji społecznej i tworzenia narzędzi do ulepszania polityk
regionalnych i metropolitalnych w działaniach na rzecz podupadających obszarów poprzez
właściwe wspieranie samorządów lokalnych.
W projekcie, który wykonywany będzie i współfinansowany w 50% ze środków programu
URBACT mają wziąć udział regiony Katalonii, Glasgow i Clyde, Rhone-Alpes, EmiliiRomagni i Lombardii.
Koszt udziału Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniesie 16.850,- Euro (około
70.000,- złotych), w ramach których pokryte byłyby koszty pracy (3.570 Euro), organizacji
spotkania w Warszawie (6.000 Euro), koszty delegacji zagranicznych na spotkania i sympozja
(2.880 Euro), udział w finansowaniu pracy ekspertów zewnętrznych, wyłonionych przez
Partnera Wiodącego w drodze przetargu (4.400 Euro). Wyżej wymienione koszty zostaną
pokryte z budżetu Województwa Mazowieckiego. Połowa poniesionych kosztów (8.425
Euro) będzie zwrócona z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program realizowany będzie w okresie od października 2005 do grudnia 2006.
Udział w projekcie przyniesie następujące spodziewane korzyści:
1. Uzyskanie wiedzy i podwyższenie poziomu metodologicznego służącego do prac w
zakresie planowania przestrzennego i rozwoju metropolitalnego.
2. Wprowadzenie Województwa Mazowieckiego jako partnera do roboczych stosunków
międzynarodowych w zakresie planowania przestrzennego i regionalnego

3. Poszerzenie wiedzy o naszym regionie w środowiskach specjalistycznych Europy
4. Edukacja i podwyższenie kwalifikacji i doświadczeń pracowników samorządowych.

