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Warszawa, 2021-01-03

Gabriela Lenartowicz

minister funduszy i polityki regionalnej

Interpelacja nr 16974

Interpelacja w sprawie stanowiska nr 6/20 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 r.

Warszawa, dn 21.12.2020 r.

 

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

 

Szanowny Panie Premierze,          

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust 1 pkt.7 z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 

Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami), oraz art. 191-193 Regulaminu Sejmu zwracam się do Pana w sprawie stanowiska nr 

6/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 r.

               W związku prośbą o podjęcie interwencji, która wpłynęła do mojego biura poselskiego od Marszałka Województwa 

Mazowieckiego dotyczącego stanowiska  Nr 6/20  z dnia 15 grudnia  2020 r. w sprawie sprzeciwu wobec wyłączenia regionu 

NUTS 2 Warszawskiego stołecznego ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

 Mazowieckiego na lata 2021-2027, w którym to stanowisku wyrażony został  niepokój  i sprzeciw w związku z pismem  Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusza Kościńskiego, w którym to piśmie poinformował o tym, że region NUTS 2 Warszawski 

stołeczny zostaje wyłączony   z regionalnego wsparcia unijnego RPO WM na lata 2021-2027.

Udział środków unijnych ze wspomnianego programu jest niezbędny do dalszego zrównoważonego rozwoju centralnej części 

Mazowsza. Mając na uwadze pomyślną przyszłość całego województwa oraz dobro wszystkich jego mieszkańców, nie można 

pozostać obojętną, wobec tak niesprawiedliwej i krzywdzącej decyzji Rządu RP. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z pytaniem:

Jakie działania i rozwiązania prawne mające na celu realizację postulatów zawartych  w Stanowisku są lub będą 

podejmowane przez Rząd RP  ?    

Czy zostaną spełnione postulaty zawarte w w/w/ stanowisku?  Jeżeli nie to proszę o podanie jaka jest tego przyczyna?

                   



1.  

Pełną treść w/w  stanowiska przekazuję z załączeniu.             

                                                                                                                                                                   

 Z wyrazami szacunku,

Gabriela Lenartowicz
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