
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie apelu o przyjęcie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz  Funduszu Odbudowy 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 7 i § 27 załącznika do uchwały Nr XLIX/530/18 Rady Miejskiej Cieszyna 
z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6827) 

Rada Miejska Cieszyna postanawia: 

§ 1. Przyjąć apel w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz  Funduszu Odbudowy, który stanowi 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej Cieszyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej Cieszyna 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Apel Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu 
Odbudowy 

Rada Miejska Cieszyna, w poczuciu odpowiedzialności za wspólnotę lokalną mieszkańców Cieszyna, 
zaniepokojona pojawiającymi się zapowiedziami zawetowania budżetu Unii Europejskiej, apeluje o przyjęcie 
i uznanie kwot wynegocjowanych w wieloletnim budżecie Unii Europejskiej na lata 2021–2027 oraz Funduszu 
Odbudowy. 

Dostęp do środków finansowych Unii Europejskiej zapewnił silne wsparcie polskich reform, a miastu 
Cieszyn, poprzez pozyskane dotacje i dopłaty w ramach licznych programów, możliwość realizacji wielu 
działań inwestycyjnych z zakresu dróg i innych obiektów budowlanych, zieleni miejskiej, infrastruktury 
technicznej oraz pozainwestycyjnych z obszaru edukacji, kultury, sportu i turystyki, pomocy społecznej, a także 
partycypacji społecznej. 

Na powyższy cel  w latach 2007 – 2020 pozyskano i skutecznie wykorzystano około 130 mln złotych, dzięki 
czemu znacząco poprawiły się warunki funkcjonowania miasta, stworzone zostały nowe przestrzenie 
rekreacyjne i sportowe, zrealizowano szereg dużych i kameralnych imprez kulturalnych i sportowych. 

Do najważniejszych osiągnięć, których realizacja byłaby znacznie utrudniona, a nawet niemożliwa bez 
wsparcia funduszy Unii Europejskiej, należą: 

·stworzenie transgranicznej przestrzeni rekreacyjno-sportowej w ramach projektu pn. „Ogród dwóch 
brzegów”, 

·budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką, 

·budowa Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków, 

·uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej, 

·budowa węzła przesiadkowego „Dworzec Cieszyn”, 

·likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum miasta, 

·modernizacja oświetlenia ulicznego, 

·przedsięwzięcia edukacyjne w ramach projektów „Warto umieć więcej” oraz „Moje przedszkole”, 

·stworzenie produktu turystycznego  ramach projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju”. 

Podkreślenia wymaga fakt, że ze względu na unikatowe położenie i graniczny charakter Cieszyna, finansowe 
wsparcie Unii Europejskiej znacząco przyczyniło się do urzeczywistnienia idei integracji państw i narodów 
w ramach wspólnoty europejskiej, co jest także ważne, szczególnie w obliczu coraz częściej pojawiających się 
nastrojów eurosceptycznych. 

Możliwość korzystania ze środków finansowych Unii Europejskiej w kolejnych latach zapewni dalszy rozwój 
naszego miasta i integrację z bratnim Czeskim Cieszynem i obszarem całego Śląska Cieszyńskiego. Dlatego też 
wynegocjowane obecnie kwoty w wieloletnim budżecie Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy, są 
w naszej ocenie wielką szansą dla rozwoju nie tylko naszego miasta i jego mieszkańców, ale także dla całej 
Polski. 

Porozumienie w sprawie wieloletniego budżetu na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy zapewni stały 
dopływ europejskich środków, które pozwolą na realizację następnych inicjatyw dla naszego miasta i jego 
mieszkańców. 

W społecznościach lokalnych szczególnie oczekiwany jest Fundusz Odbudowy, który ma wesprzeć walkę ze 
skutkami obecnej pandemii, pobudzić inwestycje i ochronić miejsca pracy. Problem ten jest szczególnie istotny 
dla Cieszyna i całego regionu, który ze względu na swój transgraniczny charakter już obecnie bardzo silnie 
ucierpiał ze względu na wprowadzane ograniczenia i restrykcje, mające na celu ograniczenie rozwoju epidemii. 

Skorzystanie z prawa weta pozbawiłoby nas niezbędnego finansowego wsparcia funduszy, co mogłoby także 
zmarginalizować pozycję Polski na arenie międzynarodowej. 
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Rada Miejska Cieszyna apeluje do Prezesa Rady Ministrów o zawarcie porozumienia w sprawie budżetuUnii 
Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy, a także o głosowanie za przyjęciem Wieloletnich 
Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027.
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