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OŚWIADCZENIE
Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie propozycji przekształcenia
 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Sejmik Województwa Śląskiego pozytywnie ocenia dziesięcioletnią działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
	Sejmik postrzega Fundusz jako rzetelnego i sprawdzonego partnera samorządu wojewódzkiego, powiatów i gmin, administracji rządowej i przedsiębiorców, którego działalność znacząco przyczyniła się do poprawy stanu środowiska województwa śląskiego.
	Kształtowany od dziesięciu lat model finansowania zadań sprawdził się, zwłaszcza w przypadku inwestycji realizowanych z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej. Obecnie obowiązujące priorytety działalności Funduszu sprzyjają również dalszemu, możliwie najefektywniejszemu, korzystaniu z tych środków na rzecz inwestycji służących ochronie środowiska i jego poprawie na terenie województwa śląskiego.
	Fundusz wypracował procedury sprawnego przyznawania dofinansowania przyjmując jako naczelne zasady: merytoryczną wartość planowanego zadania oraz możliwości wnioskodawcy. Często Fundusz pełni rolę doradczą i edukacyjną, wskazując beneficjentom inne możliwe źródła pozyskania środków.
	Obecne kierunki działania Funduszu wynikają z zapisów wojewódzkiego planu ochrony środowiska i Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, których realizacja podlega kontroli funkcjonalnej przez Radę Nadzorczą, powoływaną przez Zarząd Województwa. Taka konstrukcja nadzoru pozwala na kreowanie i realizowanie polityki regionalnej.
	Propozycja likwidacji osobowości prawnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i przekształcenia tej instytucji w agendę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stwarza zagrożenie dla sprawnego rozpatrywania wniosków z województwa śląskiego, niesie także ze sobą groźbę dalszego naruszania równowagi pomiędzy wpływami z tytułu korzystania ze środowiska z województwa śląskiego a wysokością środków finansowych kierowanych na rozwiązywanie problemów ekologicznych w regionie. Proponowane zmiany zmniejszą rolę samorządu województwa w systemie finansowania ochrony środowiska, prowadząc do nieuzasadnionej centralizacji.
	Funkcjonujący system finansowania zadań ochrony środowiska, w którym wojewódzkie fundusze odgrywają rolę regionalnej organizacji finansowej jest zgodny z prawem i zyskał akceptację Unii Europejskiej, która niejednokrotnie wyrażała o tym pozytywne opinie, rekomendując podobne rozwiązania innym krajom.
	Dążąc do „Europy Regionów” nie można pozbawić województwa instrumentów finansowych, dlatego należy utrzymać funkcjonowanie wojewódzkich funduszy w dotychczasowej postaci.


