
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

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

w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie działań organów Państwa Polskiego zmierzających do 
przyjęcia Wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027 oraz Funduszu Odbudowy 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Elblągu apeluje do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i członków Rady 
Ministrów, oraz posłów i senatorów o podjęcie inicjatywy służącej osiągnięciu porozumienia państw 
członkowskich Unii Europejskiej w tym głosowania Prezesa Rady Ministrów za przyjęciem Wieloletnich ram 
finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027 oraz Funduszu Odbudowy. 

§ 2. Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Realizację uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Elblągu 

 
 

Antoni Czyżyk 



Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Elblągu 

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

Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu w przedmiocie działań organów Państwa Polskiego zmierzających 
do przyjęcia Wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027 oraz Funduszu 

Odbudowy 

Radni Rady Miejskiej w Elblągu, w poczuciu odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, zaniepokojeni 
pojawiającymi się w przestrzeni publicznej zapowiedziami zawetowania budżetu Unii Europejskiej, wnoszą 
o przyjęcie i uznanie kwot wynegocjowanych w wieloletnim budżecie Unii Europejskiej na lata 2021–2027 
oraz Funduszu Odbudowy, a także o głosowanie przez Prezesa Rady Ministrów za przyjęciem tegoż budżetu 
oraz funduszu. 

To gmina, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, tworzy warunki dla rozwoju każdej 
dziedziny życia ważnej dla człowieka - mieszkańca gminy, powiatu, województwa, kraju. Bez stabilnego 
rozwoju gmin nie będzie stabilnego rozwoju kraju. Z kolei do stabilnego rozwoju gmin niezbędne jest wiele 
czynników, ale przede wszystkim realizacja podstawowej zasady konstytucyjnej wyrażonej 
w art. 167 ust. 1 Konstytucji RP - adekwatności środków do zakresu nałożonych zadań publicznych. 

Niestabilność fundamentów działania polskich samorządów, w tym brak zapewnienia odpowiedniego 
finansowania zadań własnych i zleconych, na przestrzeni ostatnich lat była rekompensowana środkami 
pomocowymi z Unii Europejskiej. To właśnie dostęp do wielkich środków finansowych (163 mld euro) - 
począwszy od funduszy przedakcesyjnych, zapewnił silne wsparcie polskich reform, ukierunkowując je na 
zrównoważony rozwój. Poszczególne gminy pozyskując dotacje i dopłaty w ramach licznych programów 
operacyjnych mogły, bez kolejnego obciążania finansów samorządu, zadbać o nowe inwestycje w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i odprowadzania ścieków, 
pomocy społecznej, edukacji publicznej (żłobki, przedszkola i szkoły), kultury fizycznej i turystyki, zieleni 
gminnej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, dróg gminnych, ulic i mostów, czy też oświaty. Mogły zadbać 
o rozwój podmiotowy społeczności lokalnej, stwarzając każdemu szanse na indywidualny rozwój. 
Uwzględniając stan naszego Państwa, tylko dalsza możliwość korzystania ze środków finansowych Unii 
Europejskiej w kolejnych latach zapewni uruchomienie lokalnych, wciąż jeszcze zbyt słabo wykorzystanych 
potencjałów.  

Nie ma w zasadzie w Elblągu, zapewne i w innych polskich gminach, inicjatywy, która w latach 2014–2020 
nie została wsparta bezpośrednio lub pośrednio przez środki finansowe z Unii Europejskiej. Łącznie miasto 
pozyskało 307 mln zł, które zainwestowano w projekty materialne i niematerialne. Dlatego też wynegocjowane 
obecnie kwoty, jak wskazywano w oficjalnych komunikatach z udziałem Prezesa Rady Ministrów, 
w wieloletnim budżecie Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy w wysokości 159 mld euro wsparcia na 
rzecz Polski, są w naszej ocenie niebywałą szansą dla rozwoju nie tylko całej Polski i ogólnokrajowych 
przedsięwzięć, ale także dla naszego Miasta i jego mieszkańców. 

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

W społecznościach lokalnych szczególnie oczekiwany jest Fundusz Odbudowy, który ma zapewnić 
sfinansowanie odbudowy i pobudzenia gospodarki po obecnej stagnacji. Fundusz Odbudowy ma wesprzeć 
walkę ze skutkami obecnej pandemii, pobudzić inwestycje i ochronić miejsca pracy. Polska gospodarka bardzo  
ucierpiała w wyniku obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Nadal 
realne jest zagrożenie powszechnego upadku firm, mieszkańcy tracą pracę, pogarsza się sytuacja bytowa 
Polaków, elblążan. Wiele przemawia za tym, że w kraju jesteśmy z jednej strony w stanie poważnego 
zagrożenia zdrowia publicznego, z drugiej na skraju gospodarczej, społecznej i finansowej katastrofy. 
Społeczności lokalne i regionalne bez dostępu do narzędzi finansowych, które ułatwią odbudowę społeczno-
gospodarczego potencjału po kryzysie spowodowanym pandemią, nie poradzą sobie same w warunkach 
niestabilnej polityki finansowej. Zachwiana zostanie zwłaszcza ciągłość podstawowych usług publicznych 



i rozwój infrastruktury technicznej oraz społecznej, a to może prowadzić do degradacji istniejącej infrastruktury 
technicznej i społecznej. 

Obiektywnie, jedyną obecnie realną szansą na odbudowę polskiej i lokalnej gospodarki oraz realnym 
wsparciem dla przedsiębiorców są właśnie fundusze unijne. 

W przypadku weta poniższe projekty nie będą mogły być realizowane w Elblągu: 

1) Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu 

2) Transformacja cyfrowa Miasta Elbląg umożliwiająca pracę zdalną oraz naukę on-line 

3) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w dzielnicy Modrzewina w Elblągu 

4) Miejska Strefa Aktywności – integracja międzypokoleniowa 

5) Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg 

6) Przebudowa systemu produkcji i dystrybucji ciepła w Elblągu. 

Te ambitne, oczekiwane przez mieszkańców projekty, nie będą mogły być zrealizowane bez wsparcia 
zewnętrznego w postaci środków finansowych z Unii Europejskiej. 

Z uwagi na powyższe, jako radni Rady Miejskiej w Elblągu apelujemy o zawarcie porozumienia w sprawie 
budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy, a także apelujemy do Prezesa Rady 
Mienistrów o głosowanie za przyjęciem Wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027 
oraz Funduszu Odbudowy, a w konsekwencji do niekorzystania z prawa weta, które pozbawiłoby nas 
niezbędnego finansowego wsparcia w ramach wspomnianego budżetu i funduszu, tak koniecznego w aktualnej 
sytuacji kraju, a przy tym mogłoby zmarginalizować pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej.
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