Cykliczne spotkanie samorządowców
powiatu Sierpeckiego
W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 4 kwietnia br. odbyło się cykliczne
spotkanie samorządowców powiatu Sierpeckiego. Na zaproszenie Starosty
Sierpeckiego Jana Laskowskiego w spotkaniu uczestniczyli m.in.: Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Radny Sejmiku Województwa
Mazowieckiego Grzegorz Gańko, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich w Warszawie Radosław Rybicki, Dyrektor Rejonu Drogowego
MZDW w Ciechanowie Renata Drążewska, Dyrektor Rejonu Drogowego MZDW w
Gostyninie Mirosław Kaczmarek, Zbigniew Ostrowski Dyrektor MZDW w Warszawie,
Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego
Jan Rzeszotarski, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński, Wójtowie oraz
Przewodniczący Rad Gmin.
Podczas spotkania rozmawiano m.in. o skutkach administracyjnego podziału
województwa mazowieckiego, które omówił Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik – wprowadzenie nowego podziału administracyjnego (utworzenie
województwa warszawskiego) oznaczałoby, że dochody z podatku CIT spadłyby o
około 90%, ponieważ w części zewnętrznej Mazowsza znajduje się tylko 30%
wszystkich firm województwa mazowieckiego. Ewentualne nowe województwo
mazowieckie (pozametropolitalne), przy znacznym ograniczeniu dochodów z
udziału w podatkach dochodowych, będzie miało problemy z wkładem własnym na
realizację inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Warszawa i
gminy ją okalające wytwarzają dochody, dzięki którym możliwe jest utrzymanie
szpitali, instytucji kultury, dróg, połączeń kolejowych. Wyłączenie
administracyjne tego obszaru sprawi, że nowemu województwu (poza Warszawą)
diametralnie spadną dochody – CIT wyniósłby zaledwie 11,8% obecnych
przychodów regionu. Mazowsze, bez obszaru warszawskiego, musiałoby utrzymać
76% obecnie nadzorowanych dróg, 50% szpitali i 38% instytucji kultury. W
sumie ze 122 wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek
(urzędy, instytucje kultury, szpitale, spółki), 46 związanych jest
bezpośrednio ze stolicą, a 59 z resztą województwa, przy czym 17 ma charakter
ogólnowojewódzki. Najprostsze rozwiązania są zwykle najlepsze. Zamiast
dokonywać teraz kosztownego podziału administracyjnego, dzielenia majątku i
długu, tworzenia nowych urzędów i mnożenia administracji, można w lepszy
sposób wspierać rozwój całego Mazowsza i zaoszczędzić pieniądze podatników.
Wystarczy jedynie wprowadzić zmiany w podziale statystycznym NUTS 2 – dodał.
Następnie Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w
Warszawie Radosław Rybicki poinformował o planowanych w najbliższym czasie
naborach z PROW i LIDER.
Ostatnim poruszonym tematem na spotkaniu była informacja o inwestycjach jakie
będzie w najbliższym czasie realizował Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Warszawie na drogach wojewódzkich przebiegających przez teren Powiatu
Sierpeckiego m.in: droga wojewódzka nr 560 Bonisław-Bielsk 2,0 km – 6,0 mln.
zł; droga wojewódzka nr 541 ul. Piastowska/Świętokrzyska/Traugutta – budowa
ronda – 2,0 mln. zł; droga wojewódzka nr 560 Sierpc-Gorzewo (od przejazdu

kolejowego) 2,0 km – 1,9 mln. zł. (remont); droga wojewódzka 541 – remont
nawierzchni Nadolnik, Sierpc (ul. Głowackiego) ok. 1 km; droga wojewódzka nr
539 Ligowo 0,5 km – 250 tys. zł. Do wykonania przygotowano również drogę
wojewódzką nr 560 Bonisław – Bielsk (kontynuacja) 3,0 km ; droga wojewódzką
nr 539 odcinek od DK nr 10 do granicy województwa Ligowo-Tłuchowo 2,3 km;
droga wojewódzka nr 541 przejście przez Mochowo +Rondo 1,5 km. W trakcie
przygotowań jest droga wojewódzka nr 560 Obwodnica Sierpca 3,0 km.

