
APEL 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  

z dnia 25 września 2017 r. 

 

w sprawie wspólnych działań na rzecz likwidacji skutków nawałnicy, jaka przeszła nad 

częścią województwa kujawsko-pomorskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. 

 

W związku z koniecznością przeciwdziałania skutkom nawałnicy, jaka przeszła nad 

województwem kujawsko-pomorskim w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r., Samorząd 

Województwa podjął działania związane z udzielaniem wsparcia mieszkańcom i instytucjom 

publicznym, jak również odtworzenia dotychczasowych warunków życia, deklarując wszelką 

możliwą pomoc w ramach posiadanych kompetencji i możliwości. Niezbędne staje się także 

podjęcie i prowadzenie w tym zakresie wspólnych działań przez wszystkie podmioty 

odpowiedzialne za tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego 

regionu. Liczymy również na wsparcie i współpracę wszystkich, którzy mogą być pomocni  

w tej sprawie. 

Musimy podjąć wspólny wysiłek w zakresie pozyskania środków oraz wypracowania 

instrumentów, które umożliwią systematyczną likwidację powstałych strat i zniszczeń na 

obszarze dotkniętym przez kataklizm. Jednym z możliwych źródeł finasowania są środki 

pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). Po konsultacjach 

przeprowadzonych z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej 

istnieją duże szanse na uzyskanie dodatkowych środków poprzez aplikowanie do FSUE. 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego deklaruje pomoc w przygotowaniu 

niezbędnych dokumentów, które mogą stanowić istotny wkład do wniosku o udzielenie 

wsparcia finansowego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Niezbędna jest tu jednak 

ścisła współpraca wszystkich zainteresowanych samorządów, partnerów gospodarczych oraz 

organów administracji rządowej.  

Wyrażamy przekonanie, że współdziałanie w tym zakresie pozwoli na efektywne 

uporanie się z bezpośrednimi skutkami kataklizmu, a także na wykorzystanie szans dla 

pozyskanie dodatkowych środków na odbudowę infrastruktury społeczno-gospodarczej oraz 

przywrócenia zasobów przyrodniczych terenów spustoszonych przez nawałnicę. 

Katastrofalne skutki działania żywiołu i zmagania z ich usunięciem wymagają stałej, 

systematycznej współpracy jednostek samorządowych, organów administracji rządowej, 

podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców województwa 

kujawsko-pomorskiego, co będzie przejawem wdrażania idei solidaryzmu samorządowego 

oraz wpłynie na wzrost poczucia wspólnoty terytorialnej, wzmacniając działania na rzecz 

uruchomienia wsparcia ze strony Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. 

W związku z tym apelujemy do Pani Premier o podjęcie działań mających na celu 

uzyskanie wsparcia ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Prosimy 

jednocześnie o przeanalizowanie możliwości skorzystania z przygotowanego przez Zarząd 



Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jednostki samorządu terytorialnego z terenu objętego 

nawałnicą wniosku do FSUE. Samorząd Województwa, z racji swoich doświadczeń  

w pozyskiwaniu i dystrybucji środków Unii Europejskiej oraz stałych roboczych kontaktów  

z przedstawicielami Komisji Europejskiej, jest predysponowany do współpracy  

z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji nad 

przygotowaniem tego wniosku. 

Jednocześnie zwracamy się do reprezentujących nasz region Parlamentarzystów  

o wspieranie wysiłków Samorządu Województwa na rzecz pozyskiwania  tych środków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów RP 

2) Pan Mateusz Morawiecki Wicepremier Minister Rozwoju i Finansów 

3) Pan Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

4) Pan Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

5) Pan Jan Szyszko Minister Środowiska 

6) Posłowie do Parlamentu Europejskiego  

7) Parlamentarzyści Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

8) Pan Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

9) Związek Województw RP 

10) Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie Województwa Kujawsko-Pomorskiego  


