
STANOWISKO Nr 1/2020 

Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego 

 

 

Na podstawie § 26  ust. 2  pkt 1 Statutu Gminy Stanisławów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 

125 poz. 2790 ze zm.) Rada Gminy Stanisławów zajmuje następujące stanowisko: 

Rada Gminy Stanisławów wyraża stanowcze poparcie w sprawie zachowania integralności 

Województwa Mazowieckiego i powstrzymania planów podziału Województwa Mazowieckiego na 

dwa odrębne regiony.  

Tym samym podzielamy w pełni przyjęte stanowisko władz samorządu Województwa 

Mazowieckiego oraz stanowisko Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Mińskiego. 

Rada Gminy upoważnia Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów do przekazania 

niniejszego stanowiska: 

1) Prezydentowi RP, 

2) Prezesowi Rady Ministrów, 

3) Marszałkowi Senatu RP, 

4) Marszałkowi Sejmu, 

5) Posłom i Senatorom z województwa mazowieckiego, 

6) Wojewodzie Mazowieckiemu, 

7) Samorządowi Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Rada Gminy Stanisławów wyraża sprzeciw w sprawie planów podziału Województwa 

Mazowieckiego na dwa odrębne regiony bez odpowiednich konsultacji i opracowań skutków 

proponowanej  zmiany. 

Gmina Stanisławów w powiecie mińskim jest częścią mazowieckiej wspólnoty regionalnej, 

którą współtworzymy od 1999 roku. Zauważamy także, że nasza wspólnota sprawdziła się w okresie 

ponad 20 lat funkcjonowania w ramach obecnego województwa mazowieckiego. To również dzięki 

wysiłkom mieszkańców naszych społeczności lokalnych Województwo Mazowieckie jest w czołówce 

najsilniejszych gospodarczo regionów europejskich i liderem polskich województw. Nie bez znaczenia 

była także rola, jaką odegrał Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

Nie kwestionujemy potrzeby dokonywania stałej oceny zmian podziału administracyjnego 

z 1990 i 1998 roku, uważamy wręcz, że jest to kompetencja, a nawet obowiązek administracji rządowej. 

Jednakże na dzień dzisiejszy nie widzimy potrzeby wprowadzania tak daleko idącej rewolucji 

w administracji. Jeśli są racjonalne przesłanki, które wskazywałyby na konieczność wprowadzenia 

zmian to uważamy, że należy je przeprowadzić przy pełnym udziale potencjalnych interesariuszy 

proponowanych rozwiązań. Martwi nas fakt, że przygotowywane zmiany mają być przeprowadzone 

w trybie wykluczającym jakiekolwiek uspołecznienie oceny projektów ustaw, których treści na dzień 

dzisiejszy nawet nie upubliczniono.   

Podkreślamy, że propozycja podziału Województwa Mazowieckiego musi zostać poddana 

szerokim konsultacjom społecznym z mieszkańcami Mazowsza i opowiadamy się zdecydowanie za 

oddaniem głosu w tak ważnej sprawie społeczności regionu w ramach ogólnowojewódzkich konsultacji 

a może nawet referendum. Poza mieszkańcami Mazowsza i wszystkimi samorządami, stanowisko 

w ramach konsultacji powinny wyrazić także zlokalizowane w regionie instytucje publiczne i prywatne, 

podmioty gospodarcze, podmioty sektora nauki, instytucje otoczenia biznesu, organizacje 

pozarządowe oraz inni zainteresowani. 

Wszyscy beneficjenci lokalnych i regionalnych strategii, programów, planów i bieżących działań 

samorządów powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w tak istotnej sprawie, jaką jest podział 

województwa. 

Nasze ostateczne stanowisko w tej sprawie będzie uzależnione od wyników tych konsultacji jak 

i oparte na odpowiednich wyliczeniach skutków proponowanych zmian.    

   


