Nr Ll407l02
Rady Mĺejskiej Żyrardowa
z dnia 29 sieľpnia 2002 roku
Uchwała

w sprawie: zajęcia stanowiska w spľawie planowanych zmian systemu finansowania
ochľony śľodowiska

Na podstawie aľt. 18 ust.

I

w związkuz art.7 ust.

samorządzie gminnym (Dz.ĺJ' zŻ0ü ľ. Nr 142

1

pkt

1 ustawy

z

dnia 8 marca 1990 roku o

poz.I59I zpőźn' zmianami) uchwala się, co

następuje:

$1

1. Pľzyjmuje się tľeśćstanowiska w spľawie planowanych zmiaĺ systemu

finansowania

ochľony śľodowiska,stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2.

Postanawia się przekazać treśiprzyjętego stanowiska do Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Sejmu i Senatu.

$2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

$3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'
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Załącznik do Uchwały Nr 'Ll407l02

Rady Miejskiej Żyraĺdowa
z dnia 29 sierpnia .2002 roku

STANOWISKO
Rady Miejskiej Żyrardowa

w sprawie zmian systemu finansowania ochľony środowiska

Rada Miej ska Żyrardowa pozytywnie ocenia dotychczasową współpľacę samorządu
miasta z Wojewódzkim Funduszem ochĺony Śľodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie'

Wojewódzki Fundusz

- jako

instľument ľegionalnej polityki ekologicznej _ poprzez

wspieľanie przedsięwzięó inwestycyjnych

i

edukacji ekologicznej spowodował realną

poprawę stanu środowiska, a tym samym waľunków życia mieszkaŕrcőw naszego miasta i

okolicznych miej scowości.

Wobec stojących przed samorządami zađaŕl'w dziędzinie ochľony śľodowiska

wynikającychz aktualnych potľzeb oraz przyjętych przez Rząd programów dostosowawczych

do

standaľdów ekologicznych obowiązujących

w Unii

Europejskiej budzi niepokój

sygnalizowana moŻliwośó utľaty wspaľcia naszych działaípÍzęz Wojewódzki Fundusz.
Formuła Funduszu, opafiana wymaganiach innych nizbudŻętowe _ celem podstawowym jest

osiągnięcie zaĺnieľzonego efektu ekologicznego pozwala elastycznie reagowaó na
ewentualne przesuwanie teľminów, dostosowanie

ich do

aktualnych warunków

:

wykonawców' inwestora i pogodowych.
Włączenie środków przeznaczonych na ochronę śľodowiskado budżetu województwa
oceniamy jako cofnięcie się do negatywnych i nieefektywnych wzorów zprzeszłości.

Nieobecnośó Wojewódzkich Funduszy
zachwieje rea\izację rozpoczętych

i

w

systemie polityki środowiskowej nie tylko

planowanych inwestycji ale takŻe moŻę zablokować

dostęp samoľządów do funduszy unijnych'
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