
UCHWAŁA NR XX.184.2020 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące zachowania integralności Województwa Mazowieckiego, 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Stanowisko, o którym mowa w § 1 przekazuje się: 
1) Prezydentowi RP, 
2) Prezesowi Rady Ministrów, 
3) Marszałkowi Sejmu RP, 
4) Marszałkowi Senatu RP, 
5) Posłom i Senatorom z terenu województwa mazowieckiego, 
6) Wojewodzie Mazowieckiemu, 
7) Samorządowi Województwa Mazowieckiego, 
8) Samorządom powiatowym i samorządom gminnym z terenu województwa mazowieckiego, 
9) Związkowi Gmin Wiejskich RP, 
10) Związkowi Miast Polskich, 
11) Związkowi Powiatów Polskich, 
12) Związkowi Województw RP. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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Załącznik do uchwały Nr XX.184.2020 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 24 września 2020 r. 

STANOWISKO 

w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego 

Rada Gminy Mińsk Mazowiecki wyraża swoje stanowisko w sprawie integralności Województwa 
Mazowieckiego i powstrzymania planów podziału Województwa Mazowieckiego na dwa odrębne regiony. 

Nasza Gmina jest częścią mazowieckiej wspólnoty regionalnej, którą współtworzymy od 1999 roku. To 
również dzięki wysiłkom mieszkańców naszych „małych ojczyzn” Województwo Mazowieckie jest 
w czołówce najsilniejszych gospodarczo regionów europejskich i liderem polskich województw. 

Uważamy, że Mazowsze oraz jego mieszkańcy zasługują na szansę dalszego rozwoju swojego regionu. 
Nie godzimy się na arbitralne rozstrzyganie o naszym losie za naszymi plecami oraz plecami mieszkańców 
— członków naszych wspólnot samorządowych. Jesteśmy również za pozostawieniem integralności 
powiatu mińskiego. 

Rada Gminy Mińsk Mazowiecki wyraża zaniepokojenie konsekwencjami ewentualnego podziału 
Województwa Mazowieckiego. Rozdzielenie wspólnego organizmu na dwie odrębne części doprowadzi do 
poważnych problemów z ich funkcjonowaniem. Konsekwencją podziału będzie skazanie centralnej części 
Mazowsza (posiadającej wysokie dochody własne) na wpłacenie gigantycznej kwoty tzw. „Janosikowego”, 
które zostanie przetransferowane do wszystkich pozostałych 16 województw. To oznacza, że tzw. 
Mazowsze regionalne wprawdzie otrzyma swoją część „Janosikowego”, ale będzie to nieporównywalnie 
mniej środków finansowych, niż obecnie organy Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazują na 
pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dróg, organizacją przewozów kolejowych, utrzymaniem 
instytucji kultury i szpitali, zlokalizowanych na tym terenie, W konsekwencji, przy znacząco obniżonym 
poziomie dochodów (dochody z CIT spadają do poziomu 13%!), konieczne będzie pokrywanie kosztów 
funkcjonowania „zdublowanej” administracji samorządowej do obsługi zadań o charakterze wojewódzkim, 
co znacząco wpłynie na możliwości wydatkowe w obszarze usług publicznych, m.in. ochrony zdrowia, 
edukacji publicznej, ochrony środowiska, przeciwdziałania bezrobociu, pomocy społecznej, polityki 
prorodzinnej, utrzymania dróg wojewódzkich i połączeń kolejowych. 

Rada Gminy Mińsk Mazowiecki podkreśla, że propozycja podziału Województwa Mazowieckiego musi 
zostać poddana szerokim konsultacjom społecznym z mieszkańcami Mazowsza oraz uzależniona od 
wyników tych konsultacji.
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