
Uchwała XLVI/325/2022 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 grudnia 2022 roku 

w sprawie apelu Rady Powiatu Namysłowskiego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 
możliwości utraty funduszy unijnych dla Polski. 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526) oraz § 22 ust. 1 Statutu Powiatu Namysłowskiego przyjętego obwieszczeniem Rady 
Powiatu Namysłowskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2021r., 
poz. 1115) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się apel Rady Powiatu Namysłowskiego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie możliwości utraty funduszy unijnych dla Polski. Apel stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Apel, o którym mowa w § 1 postanawia się przekazać: 

- Prezesowi Rady Ministrów RP, 

- Marszałkowi Sejmu RP, 

- Marszałkowi Senatu RP, 

- Parlamentarzystom z Województwa Opolskiego, 

- Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Opolskiego , 

- Przewodniczącym Rad Gmin Powiatu Namysłowskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Namysłowskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego 

 
 

Andrzej Michta 
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/325/2022 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 
 
 

Apel Rady Powiatu Namysłowskiego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie możliwości utraty funduszy unijnych dla Polski 

 

 

Rada Powiatu Namysłowskiego z niepokojem przyjmuje fakt braku wypłaty środków  

z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Podkreślamy, że Powiat 

Namysłowski, zarówno jako Samorząd, jak i wchodzące w skład powiatu gminy znacząco podniosły 

poziom rozwojowy dzięki wykorzystywaniu funduszy unijnych z dotychczasowych perspektyw. 

Niemożność skorzystania z nowej perspektywy będzie dużym ciosem dla samorządów, zwłaszcza 

biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z rzeczywistością postcovidową, rosyjską napaścią na 

Ukrainę, koniecznością dywersyfikacji źródeł energii, rosnącą inflacją i panującą drożyzną oraz 

poważnym kryzysem w dostawach surowców energetycznych.  

Rada Powiatu Namysłowskiego podkreśla, że uruchomienie środków z Krajowego Planu 

Odbudowy jest obecnie niezbędne. Dzięki funduszom tym realizowane mają być nowe inwestycje, 

które przyczynią się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu 

PKB i zamożności polskiego społeczeństwa.  

Rada Powiatu Namysłowskiego z zaniepokojeniem przyjmuje również pojawiające  

się informacje, że zagrożone są również środki pomocowe dedykowane państwom członkowskim,  

a w szczególności funduszy z polityki spójności oraz funduszy wspólnej polityki rolnej. 

Rada Powiatu Namysłowskiego apeluje do władz Rzeczypospolitej Polskiej o wyeliminowanie 

i spełnienie wszystkich warunków pozwalających na wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy 

i Zwiększania Odporności (KPO). 
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