
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

na 30. posiedzeniu Senatu
w dniu 2 kwietnia 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister w zwi¹zku z bardzo niejasn¹ dla mnie kwesti¹ dotycz¹c¹ zasad naboru

wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej pi¹tej „Infrastruktura spo³eczna”,
dzia³ania 3 „Infrastruktura edukacyjna”, finansowanych ze œrodków Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa £ódzkiego na lata 2007–2013.

Proszê o wyjaœnienie nastêpuj¹cej kwestii. Co zdecydowa³o o odrzuceniu projektu z³o¿onego przez
Urz¹d Gminy Rawa Mazowiecka dotycz¹cego realizacji przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie sali
gimnastycznej z ³¹cznikiem przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Starej Wojskiej? Jak wynika
z przekazanej przez Zarz¹d Województwa £ódzkiego – jako instytucji zarz¹dzaj¹cej Regionalnym Progra-
mem Operacyjnym Województwa £ódzkiego na lata 2007–2013 – listy wniosków o dofinansowanie po-
zytywnie ocenionych pod wzglêdem zgodnoœci z kryteriami oceny merytorycznej, wniosek Urzêdu
Gminy Rawa Mazowiecka uzyska³ wysokie, pi¹te miejsce wœród piêædziesiêciu trzech z³o¿onych wnios-
ków. Niestety, nie otrzyma³ dofinansowania.

Pani Minister, proszê o dok³adne wyjaœnienie, co zadecydowa³o o odrzuceniu tego projektu. Jakie
b³êdy w z³o¿onym wniosku spowodowa³y jego dyskwalifikacjê? Z informacji przekazanych przez Urz¹d
Gminy Rawa Mazowiecka wynika, ¿e gmina jest przygotowana do budowy, posiada wszystkie niezbêdne
pozwolenia i czeka tylko na uzyskanie dofinansowania. Z czego wynika to, ¿e najwy¿ej oceniane pod
wzglêdem merytorycznym projekty nie otrzymuj¹ dofinansowania? Który punkt regulaminu tego kon-
kursu o tym stanowi? Jakie kryteria wyboru projektów zdecydowa³y o odrzuceniu tego wniosku? Czy
nie istnieje obawa, ¿e o wyborze projektu zadecydowa³a ekonomika wyborcza cz³onków Zarz¹du Woje-
wództwa £ódzkiego i kryzys przedwyborczy, a nie kryzys finansowo-gospodarczy, i to spowodowa³o, ¿e
wybrano projekty najbardziej „korzystne”, zamiast tych najlepszych? A mo¿e zosta³a stworzona inna li-
sta rankingowa, z której jasno wynika³ wybór zakwalifikowanych do dofinansowania projektów, a o któ-
rej istnieniu nie zosta³em poinformowany, i mo¿e to ona zdecydowa³a o wyborze projektu? Jeœli taka
lista powsta³a, to proszê o jej przedstawienie oraz o wyszczególnienie kolejnych etapów oceny i punktów
uzyskanych przez poszczególne projekty.

Proszê zatem Pani¹ Minister o sprawdzenie, w ramach kompetencji Pani resortu i pe³nionego nadzo-
ru nad przejrzystoœci¹ dysponowania œrodkami unijnymi, z jakich przyczyn zosta³ odrzucony przez
urzêdników projekt Urzêdu Gminy Rawa Mazowiecka, pierwotnie tak wysoko oceniony pod wzglêdem
merytorycznym przez tych samych urzêdników.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




