PROTOKÓŁ
z
II posiedzenia Forum Subregionu Podhalańskiego
19 maja 2014 r., godz. 13:00-16:00, WSTE
Sucha Beskidzka
W posiedzeniu Forum uczestniczyli: P. Marek Sowa - Marszałek WM, Przewodniczący Forum – P.
Wojciech Kozak Wicemarszałek WM, Członkowie Forum, Zastępcy Członków Forum, w liczbie
zapewniającej kworum w obradach, a tym samym zdolność do podejmowania decyzji.
Obsługę posiedzenia zapewnił Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.
Porządek obrad stanowi Załącznik nr 1 do protokołu.
I. Otwarcie II posiedzenia Forum Subregionu Podhalańskiego
Posiedzenie otworzył Pan M. Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego, który
poinformował, że 9 kwietnia br. Zarząd przesłał do Brukseli projekt RPO WM 2014-2020 w celu
negocjacji z KE, z tego względu dopiero obecnie powstała, po rocznej przerwie, możliwość
kontynuowania prac Forum Podhalańskiego. Następnie Marszałek M. Sowa przedstawił program
i cele spotkania.
II. Prezentacja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 w zakresie obszarów wsparcia planowanych do realizacji w ścieżce
subregionalnej [P. W. Kozak, Wicemarszałek WM]
Prezentacja dostępna na stronie Województwa Małopolskiego – pod linkiem:
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/W_Kozak_wsparcie%20dla%20subregionów_Podhale_19.0
5.2014.pdf
III. Prezentacja algorytmu podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020 [P. M. Sowa,
Marszałek WM]
Prezentacja dostępna na stronie Województwa Małopolskiego – pod
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/M_Sowa_algorytm_Podhale_19.05.2014.pdf

linkiem:

IV. Prezentacja uwarunkowań i harmonogram prac nad przedsięwzięciami subregionalnymi [P.
J. Woźniak, Pełnomocnik Zarządu WM ds. RPO WM 2014-2020]
Prezentacja dostępna na stronie Województwa Małopolskiego – pod linkiem:
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/J_Wozniak_harmonogram_prac_Podhale_19.05.2014.pdf
Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja, w której na pytania odpowiadał Marszałek M.
Sowa.
P. Krzysztof Faber, Starosta Nowotarski, stwierdził, że przyjęcie algorytmu alokacji „na mieszkańca”
w przypadku Podhala nie uwzględnia mieszkańców sezonowych i weekendowych a to około 0,5 mln
osób. W tym kontekście starosta Faber pytał, czy Zarząd będzie ingerował w podział środków
w ramach subregionu, gdyż występują duże dysproporcje ludnościowe między poszczególnymi
powiatami.
P. Marszałek M. Sowa, poinformował w odpowiedzi, że nie ma algorytmu dalszego rozdziału
środków na powiaty, gdyż później należałoby przeliczać także na gminy, a to byłoby wypaczeniem
polityki rozwoju. Rozdział funduszy należy ustalić w ramach forum, uwzględniając kryteria
merytoryczne projektów w tym ich konkurencyjność. Nie znaczy to jednak, że jeden powiat otrzyma
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wszystkie środki a drugi nie będzie miał szans na ich pozyskanie. Kryterium ludności pojawia się
jedynie przy ocenie oddziaływania projektu. Dla przedsiębiorczości sposób postępowania będzie
ogólnie podobny do tego, jak ma to miejsce obecnie.
P. Tadeusz Gancarz, Starosta Suski, pytał, czy wnioski zakwalifikowane w poprzednim naborze
wpisują się także w obecne uwarunkowania, czy też będzie trzeba opracować nowe wnioski? Pan
Starosta, prosił również o informację nt. wsparcia dla budowy parkingów.
P. Marszałek M. Sowa, odpowiedział, że obecne nabory będą dotyczyć tylko projektów
subregionalnych, dlatego stosowne wnioski trzeba będzie złożyć jeszcze raz, z uwzględnieniem
przedstawionych w prezentacjach uwarunkowań. Nabory na poziomie regionalnym odbędą się
w przyszłym roku. Środki na systemy Park &Ride będą dostępne z działania 4.5 (alokacja 60 mln
euro).
P. Krzysztof Faber, Starosta Nowotarski, pytał, ile będzie wynosił wymagany udział finansowy
samorządów w projektach.
P. Marszałek M. Sowa stwierdził w odpowiedzi, że wkład własny samorządów to średnio 15.8%.
Wymagania będą podane w uszczegółowieniu, a także przy ogłaszaniu konkursów. Zakłada się więc,
że wkład wyniesie 85% w przypadku braku pomocy publicznej oraz 35%, 45%, 55% tam gdzie jest
pomoc publiczna.
P. Jan Smarduch wójt Nowego Targu, zauważył, że przyjęcie PIT jako jednego z kryteriów alokacji
funduszy było błędne, ponieważ wspiera to ośrodki bogatsze. Dodał, że właściwsze byłoby przyjęcie
za podstawę dochodów własnych gmin. Forum subregionalne powinno uczestniczyć w ustaleniu
kryteriów rozdziału środków. Wójt J. Smarduch zwrócił uwagę na trudności w ocenie wielkości
projektów do jakich poszczególne JST mogą się przymierzać. Dla przykładu w pierwszym naborze
zgłoszono zapotrzebowanie na projekty kanalizacyjne w wysokości 2,5 mld zł, zaś obecnie cała
alokacja na subregion to 70,5 mln euro. Następnie wójt, pytał czy z poziomu subregionalnego
przewiduje się wsparcie dla projektów wodno-kanalizacyjnych oraz dla ścieżek rowerowych.
P. Marszałek M. Sowa, odpowiedział, że w programie subregionalnym przewidziano środki na
kanalizację dla miejscowości od 2 -10 tys., zaś cała alokacja regionalna na projekty wodnokanalizacyjne wyniesie 82 mln euro. Środki przewidziano również na ścieżki rowerowe, dla których
alokacja na projekty subregionów wyniesie 10 mln euro, zaś koordynowana przez ZDW alokacja na
magistrale rowerowe wyniesie 25 mln euro.
Pan J. Smarduch, pytał dalej jak należy współpracować, gdyż już obecnie spisywane są porozumienia
także z partnerami spoza JST. Prosił także by w większym stopniu przy rozdziale funduszy w obrębie
subregionu uwzględnić dochody własne gmin bo kryterium PIT wydaje się krzywdzące.
P. Marszałek M. Sowa, podkreślił, że nie ma algorytmu podziału środków w subregionie
a „mechanizmem” podziału jest samo Forum, które ma rekomendować listę projektów. Kwota alokacji
wyliczona dla Subregionu Podhalańskiego na postawie kryterium PIT-u jest większa, a na podstawie
kryterium bezrobocia mniejsza. Dlatego oparcie alokacji tylko na kryterium ludności może oznaczać
stratę dla Podhala. Odnosząc się do współpracy JST dodał, że nie trzeba szukać partnerstwa na siłę,
lecz wtedy gdy chodzi o budowę spójnego systemu np. tras rowerowych, zjazdowych, kształcenia
zawodowego.
P. Paweł Dyrcz, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Suskiego, pytał czy program
regionalny będzie wspierał tylko wymianę pieców oraz jakiego rodzaju pieców?
P. Marszałek M. Sowa odpowiedział, że Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wspiera
zbiorowe systemy grzewcze np. magistrale ciepłownicze, zaś programy subregionalne będą wspierały
wymianę małych kotłów. Program posiada środki na wymianę około 50% takich kotłów w regionie.
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Zarząd rozważa wybór operatora który będzie przyjmował wnioski indywidualne. Program pilotażowy
w zakresie paliw stałych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rusza 29
maja br., paliwa te będą dopuszczalne poza Krakowem. Wsparcie jest dopłatą za obniżenie emisji
niezależnie od rodzaju paliwa, dotyczy zatem wymiany na kotły IV i V generacji.
P. Agnieszka Sługocka, Kierownik BWE Zakopane, prosiła o usystematyzowanie informacji odnośnie
projektów składanych w poprzednim naborze, które uzyskały rekomendację.
P. Marszałek M. Sowa poinformował, że wnioski trzeba złożyć ponownie, przy czym urząd
przygotuje bardziej precyzyjną informację odnośnie danych technicznych i projektowych, które mają
być zawarte na fiszkach. P. Marszałek dodał, że przewiduje się opracowanie wzorów fiszek do końca
maja.
P. Agnieszka Sługocka stwierdziła, że w poprzednim naborze były podpisywane, a po rekomendacji
projektu również uzupełniane, porozumienia z partnerami. Czy obecnie wymagane ponowne
przedłożenie fiszek projektowych, będzie oznaczać już trzecią z kolei rundę porozumień partnerskich?
P. Marszałek M. Sowa odpowiedział, że w poprzednim okresie porozumienie o rewitalizacji podpisali
wszyscy burmistrzowie miast Małopolski, co było bardzo sztuczne. Porozumienie musi być pod
konkretną potrzebę projektową, dotyczyć 2-3 gmin i nie może być robione „na siłę”.
P. Jan Smarduch przeliczył podane kwoty, stwierdzając, że wsparcie na ścieżki rowerowe to około 6
mln złotych, tymczasem jeden projekt realizowany poprzednio na Podhalu kosztował 4 mln. Wskazał
tym samym na niedostateczną ilość środków w stosunku do potrzeb.
P. Marszałek M. Sowa argumentował, że podana wcześniej kwota to wsparcie przeznaczone tylko na
uzupełnienie sieci ścieżek. Jest to tylko część funduszy które mogą być przeznaczone na ścieżki,
a które obejmują dodatkowo: 25mln na magistrale rowerowe, 25 mln euro na zbiorniki wodne, 40 mln
euro na programy transgraniczne.
P. Jan Smarduch, wójt Nowego Targu, uważał jednak, że gdy oprócz ścieżek dodać do potrzeb
inwestycyjnych także zaopatrzenie w wodę i kanalizację to środki wydają się niewystarczające.
P. Marszałek M. Sowa, stwierdził, że wsparcie subregionu kwotą 70,5 mln euro jest realne.
Dodatkowo dochodzą środki na szpitale i drogi lokalne których podział starostowie mają uzgodnić ze
sobą, a które negocjowali z marszałkami ponieważ taki jest zakres ich kompetencji.
P. Ewa Miśkowiec, Starostwo Nowy Targ, pytała, czy będzie można wspierać modernizacje
infrastruktury drogowej w ramach promowania transportu kolejowego w regionie, oraz jak będą
wspierane regionalne specjalizacje zawodowe.
P. Marszałek M. Sowa, odpowiedział, że wsparcie transportu kolejowego obejmie np. modernizacje
prowadzące do integracji systemów transportu np. centra przesiadkowe w tym parkingi, natomiast
w jego ramach nie przewiduje się działań na rzecz infrastruktury drogowej. Dodał również, że
specjalizacje zawodowe należy określić w rozmowach z organizatorami kształcenia, muszą one
uwzględniać sytuację na rynku tak by nie rozwijać kształcenia w zawodach nie mających wzięcia.
P. Tadeusz Gancarz poinformował, że starostowie subregionu doszli do porozumienia w sprawie
podziału środków na szpitale i drogi, przeznaczając odpowiednio po około 9-8 mln na każdy cel
i powiat. Poprosił jednak o informację odnośnie wparcie dróg o niższej kategorii niż Z, co ze względu
na niższy koszt pozwoliłoby wybudować ich więcej za 80 mln.
P. Krzysztof Faber, doprecyzował, pytając czy jest nawet potrzeba stosowania kategorii Z?
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P. Marszałek M. Sowa stwierdził w odpowiedzi, że trudno jest obronić inwestycje drogowe
w negocjacjach z KE. Drogi muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, co wpływa na ograniczenia
tonażu i nośności a zatem także na koszt budowy. Środki są dostępne dla kluczowych inwestycji.
Musi być jednak pełna dokumentacja środowiskowa inwestycji. Dodał, że 15 mln euro wsparcia na
drogi i szpitale, jest bardzo korzystne dla Podhala i jest to radykalna zwyżka, także w przeliczeniu na
mieszkańca.
P. Krzysztof Faber, Starosta Nowotarski ocenił, że mieszkańcy Podhala nie są pokrzywdzeni takim
przydziałem środków na drogi.
P. Marszałek M. Sowa przekazał informację odnośnie alokacji środków dla powiatów Podhala za
poszczególne kryteria w tym: subregion podhalański 63 mln za ludność, 1,8 mln za bezrobocie, 5,35
mln za PIT. Kwestia dochodu nie jest tu problemem, to raczej niskie bezrobocie poniżej średniej dla
regionu obniża alokację. Marszałek M. Sowa podał również dla porównania wielkości alokacji dla
subregionu sądeckiego 98 mln za ludność, 10 mln za bezrobocie, 6,8 mln za PIT.
P. Jan Smarduch, wójt Nowego Targu, stwierdził, że z danych tych wynika, że dochody własne byłyby
lepszym kryterium alokacji, a dodatkowo jest to uzasadnione zasadą solidarności.
P. Marszałek M. Sowa odpowiedział, iż premiowanie nie generowania dochodów nie ma nic
wspólnego z polityką solidarnościową. Podhale otrzymuje największą rekompensatę
z tytułu PIT nie z tytułu ludności czy bezrobocia. Nie ma kryteriów które wszystkich zadowolą.
P. Ewa Miśkowiec, Starostwo Nowy Targ, pytała, czy możliwe jest utworzenie SAG wokół obiektów
turystycznych, w tym obejmującej kilka stref rozdrobnionych.
P. Marszałek M. Sowa odpowiedział, że dotychczas na małe SAG-i nie było zapotrzebowania, nie
dotyczyły one jednak turystyki. Obecnie turystyka jest wskazana. Podstawowym ograniczeniem jest
to, by strefa nie była tylko dla jednego przedsiębiorcy.
P. Tadeusz Gancarz, Starosta Suski, zaapelował do uczestników o współpracę, która umożliwi
efektywne wykorzystanie funduszy. Podziękował za dotychczasowe wyniki, podkreślił także, że JST
subregionu mogą się porozumieć odnośnie projektów.
P. Marszałek M. Sowa poinformował, że Zarząd przejrzał ponad 20 algorytmów i nie było takiego
który byłby korzystny dla wszystkich. Dodał że rozważano również inne kryteria np. ruchu
turystycznego w zakresie szpitali, ilości miast, uzdrowisk itp. Wskaźniki te odzwierciedlają silne
i słabe strony regionów. Dla przykładu można przewidywać, że dzięki specjalizacji szpitala w Suchej
Beskidzkiej, powiat ten otrzyma więcej pieniędzy niż np. powiat wadowicki. Podobnie wskaźnik
urbanizacji jest korzystny dla Podhala, bo w innych subregionach nie ma tylu miast. Marszałek dodał,
że Rabka i Szczawnica będą miały szansę na dodatkowe środki jako uzdrowiska. Podkreślił, że
interwencja jest skierowana dla ludzi, dlatego ludność musi być kryterium decydującym przy rozdziale
środków. Przypomniał, że algorytm był pokazywany i tłumaczony burmistrzom oraz wójtom.
Wszyscy oceniali wtedy, że otrzymają za mało środków, a nikt nie mówił że otrzyma za dużo.
Propozycję trzeba zaakceptować bo to dobrze wypracowany kompromis. Zapowiedział, że fiszki do
projektów będą przygotowane do końca miesiąca, nabór będzie miał miejsce w czerwcu, tak by
Forum mogło opracować i przedstawić listę rankingową projektów subregionalnych, co jest
najważniejszym zadaniem Forum.
P. Andrzej Gąsienica-Makowski Starosta Tatrzański
Ocenił, że największym bogactwem subregionu jest kultura, stąd brak jej wsparcia w ramach
programu dla subregionów pozostawia pewien niedosyt.
P. Marszałek M. Sowa nie zgodził się z tym wnioskiem, podkreślając, że 45 mln euro jest
przeznaczone w programie regionalnym na kulturę. Ocenił, że dominujące dziedzictwo kulturowe jest
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na południu województwa, a zatem subregion Podhala powinien się cieszyć, bo uzyska nadwyżkę z
tego tytułu.
V. Zamknięcie II posiedzenia Forum Subregionu Podhalańskiego
Następnie Marszałek M. Sowa podziękował za udział w dyskusji i zakończył spotkanie.
Przewodniczący
Forum Subregionu Podhalańskiego

(------------------)
Wojciech Kozak
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Załącznik 1. Porządek Obrad
Załącznik 2. Lista Uczestników

Sporządził: Andrzej Marcinkowski (Andrzej.Marcinkowski@umwm.pl, Tel. 12 29 90 633)
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