
Projekt Uchwały Klubu Radnych 
Kołobrzescy Razem i Klubu Rdanych 
Nowy Kołobrzeg

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie przyjęcia apelu w przedmiocie Funduszu Odbudowy i Wieloletnich Ram 
Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 42 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XXXVII/497/13 Rady 
Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2013 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg 
Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się apel Rady Miasta Kołobrzeg według załącznika do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kołobrzeg.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Klubu 
Radnych Kołobrzescy 

Razem

Bogdan Błaszczyk

Przewodniczący Klubu 
Radnych Nowy 

Kołobrzeg

Adam Hok

Id: 6FB223C9-CC2E-480A-BBC5-CB4CE5D7C12E. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia....................2020 r.

Apel Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie Funduszu Odbudowy i Wieloletnich Ram 
Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 z dnia ………………………….2020 r.

W związku z ryzykiem opóźnienia przyjęcia przez państwa Unii Europejskiej Funduszu 
Odbudowy oraz Wieloletnich ram Finansowych UE na lata 2021-2027 Rada Miasta 
Kołobrzeg podejmuje deklarację: „Samorząd silny Europą”. 

W obliczu kryzysu drugiej fali pandemii SARS-CoV-2 polskie miasta i wsie potrzebują 
wsparcia Europy bardziej niż kiedykolwiek w historii członkostwa w Unii Europejskiej. 
Jednocześnie apelujemy do naszych samorządowych partnerów europejskich, a także 
naszych przedstawicieli w Komitecie Regionów i innych instytucjach Unii Europejskiej, 
aby jak najszybciej wypracować kompromis w sprawie akceptacji Funduszu Odbudowy 
oraz Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027.

Odkładanie decyzji na nowy rok będzie oznaczać pogłębianie się kryzysu 
gospodarczego w Polsce tak jak i całej Europie. Polskie miasta nie obawiają się 
wzmocnionych mechanizmów zabezpieczania funduszy przed ryzykiem ich malwersacji 
i pokusą korupcji. Jako włodarze znajdujemy się pod stałą kontrolą społeczną a każde 
wydawane euro z funduszy jest przedmiotem konsultacji społecznych.

Jednocześnie apelujemy do naszych samorządowych partnerów europejskich, 
a także naszych przedstawicieli w Komitecie Regionów i innych instytucjach Unii 
Europejskiej, aby wsparli wysiłki w tworzeniu mechanizmów pozwalających na 
bezpośrednie przekazywanie środków z Funduszu Odbudowy oraz WRF do miast 
i powiatów. Znajdują się one na pierwszej linii frontu pandemii i naprawy gospodarczej                            
i potrzebują środków UE na niezbędne inwestycje, które będą dostępne od stycznia 
2021 r.

Polski samorząd jest najbliżej ludzi i ich potrzeb. Dlatego wiemy, że nie ma silnej 
Polski bez silnej Unii Europejskiej. Będziemy konsekwentnie bronić naszej wspólnoty 
samorządowej jako części wspólnoty europejskiej.
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Uzasadnienie

Na podstawie § 42 ust. 1 pkt 3 uchwały nr XXXVII/497/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia
9 września 2013 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg w sprawach, w których
Rada nie realizuje uprawnień stanowiących i kontrolnych może podejmować apele
zawierające prawnie niewiążące wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia
inicjatywy lub zadania.

Mając na uwadze bardzo istotne znaczenie Funduszu Odbudowy oraz Wieloletnich ram
Finansowych UE na lata 2021-2027 dla polskiego samorządu postanawia się przyjąć
niniejszy apel.

Przewodniczący Klubu Radnych
Kołobrzescy Razem

Bogdan Błaszczyk

Przewodniczący Klubu Radnych Nowy
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Adam Hok
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