
RADA MIJKJSKA
w K A L E T A C H

Uchwata Nr 266/XXIX/2013
Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 17 maja 2013 roku

w sprawie podjecia dzialan majqcych na celu finansowanie lokalnych inwestycji drogowych
w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorza^dzie gminnym (Dz, U. 2001 r. Nr 141 poz. 1591 z pozn. zm.)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§1

Przyja^c stanowisko w sprawie podjecia dzialan majacych na celu finansowanie lokalnych inwestycji
drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 o tresci zawartej
wzata_czniku do niniejszej uchwaly.

§ 2

Przeslac niniejsza_ uchwaly wraz z zal^cznikiem nastepuja^cym osobom:

1. Pan! Elzbiecie Biehkowskiej - Ministrowi Rozwoju Regionalnego,
2. Panu Miroslawowi Sekule - Marszalkowi Wojewodztwa Slqskiego,
3. Panu Zygmuntowi Frankiewiczowi - Prezydentowi Miasta Gliwice (Lider Subregionu

Centralnego),
4. Panu Krzysztofowi Matyjaszczykowi - Prezydentowi Miasta Czestochowa (Lider

Subregionu Polnocnego),
5. Panu Adamowi Hajdukowi - Staroscie Raciborskiemu (Lider Subregionu

Zachodniego),
6. Panu Jackowi Krywultowi - Prezydentowi Miasta Bielsko Biala (Lider Subregionu

Pofudniowego).

§ 3

Wykonanie uchwaly powierza si$ Burmistrzowi Miasta Kalety.

§4

Uchwala podlega ogloszeniu w sposob zwyczajowo przyjety.

§ 5

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodiiicz^cy Rady Miejskiej
w Kaletach /O

inz/ Ettgeniusz Ptak



fcADA MTEJSKA
w K A L E T A C H

Zal^cznik
do Uchwaty Nr 266/XXIX/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 17 maja 2013 r.

Stanowisko Miasta Kalety w sprawie podjecia dzialari maj^cych
na celu finansowania lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie

finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

Perspektywa programowania Funduszy Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013 sprawHa, ze Polska
dokonala skoku cywilizacyjnego na poziomie infrastruktury drogowej. Pomimo tego caiy czas
borykamy sie z problemami dotycza.cymi finansowania inwestycji i remontow na poziomie lokalnym.
Nasi mieszkahcy zwracaj^ nam uwage, ze kwestia finansowania drag powiatowych i gminnych
wlasciwie nie istnieje. Chodzi nie tylko o wladze krajowe, ale rowniez o poziom europejski.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020 dia Brukseli istotne sq tylko miedzynarodowe
korytarze transportowe i sprawy zwia_zane z transportem publicznym. Problem finansowania lokalnych
inwestycji drogowych jest natomiast marginalizowany. Wlasciwie nie istnieje system finansowania tego
typu drog, ,,schetyn6wki" sa. jedynie chlubnym wyjajkiem. W praktyce oznacza to po prostu brak
inwestycji a przeciez az 95 procent wszystkich dr6g w Polsce stanowiq drogi lokalne. Odbywa sie na
nich 50 procent ruchu.

Analizufec tekst projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Sl^skiego na lata 2014
- 2020 znajdziemy tarn jedynie zapisy dotyczqce zwiekszenia mobilnosci regionalnej poprzez Iqczenie
wezi6w drugorzednych i trzeciorzednych z infrastruktura_TEN-T.

Okazuje sie jednak, ze zaiozenia Umowy Partnerstwa miedzy Polskq a Uniq Europejsk^, przyjetego
przez Rad§ Ministrow, ktore w czesci szczegolowej nie wspominajq o drogach lokalnych, w czesci
og6Inej zawiera zapisy odnosza.ce sie do tej kwestii. W rozdziale dotyczqcym strategii wykorzystania
srodkow Wsp6lnych Ram Strategicznych (EFRR, EPS, PS, EFRROW i EFMR) w ramach
poszczegolnych celow tematycznych czyli priorytetow polityki spojnosci na okres 2014 - 2020 zostai
rowniez opisany eel tematyczny pn. ,,Promowanie zrownowazonego transportu i usuwanie niedoborow
przepustowosci w dziaianiu najwazniejszych infrastruktur sieciowych, w ktorym m.in. wsparcie
srodkaml WRS bedzie skierowane na ,,zwiekszenie dostepnosci przestrzennej obszarow peryferyjnych
do regionalnych i subregionalnych osrodkow wzrostu, wtym budowa i modernizacja drog lokalnych."

Przytoczony zapis mowi wprost, iz finansowanie budowy i modernizacji drog lokalnych z funduszy
unijnych w okresie 2014-2020 w Polsce jest mozliwe. Dlaczego wi^c zapis ten nie powtarza si§
w uszczegotawiaja_cych zala.cznikach, w tym przede wszystkim w Regionalnym Programie
Operacyjnym Wojewodztwa Sl^skiego na lata 2014 - 2020? Jesli zalozenia Umowy Partnerstwa
dopuszczajq mozliwosc finansowania jednej z najwazniejszych i najpilniejszych wciqz potrzeb
mieszkaricow, nalezy te mozliwosc samorza_dom lokalnym otworzyc jednoznacznie.

Maja^c na uwadze powyzsze Miasto Kalety zwraca si§ do wszystkich podmiot6w i osob,
w szczegolnosci wymienlonych w § 2 niniejszej uchwaly o poparcie dziafah majqcych na celu
finansowania lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na
lata 2014 -2020.

Przewodniczqcy Rady Miejskiej
w Kaletach
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