
 PROJEKT 

UCHWAŁA NR …………………...2023 
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia   ………………..2023 r.  
 
 
 

w sprawie ubiegania się przez Miasto Jastrzębie-Zdrój o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku  
 
 
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. 
poz.40) 
 
 
 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 
 

1. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój wyraża wolę przystąpienia Miasta Jastrzębie-Zdrój do konkursu,   
ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w oparciu o Decyzję Nr 
445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii Europejskiej na rzecz „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 
2020-2033. 
 

§ 2 
Upoważnia się Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do podjęcia działań związanych z przygotowaniami 
do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku przez Miasto Jastrzębie-Zdrój. 

 
§ 3 

Wysokość niezbędnych środków finansowych przeznaczonych na przygotowania związane                                       
z uzyskaniem tytułu Europejskiej Stolicy Kultury zostanie corocznie określona w budżecie miasta. 

 
 

§ 4 
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do przedkładania Radzie Miasta informacji                              
z realizacji uchwały raz na rok. 

§ 5 

Uchwałę powierza się do wykonania Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         PREZYDENT MIASTA 
              /-/ Anna Hetman 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Europejska Stolica Kultury to jedna z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw europejskich  o prawie 40-
letniej historii. Obowiązującą podstawą prawną inicjatywy jest Decyzja PE i Rady nr 445/2014 r z dnia 
16 kwietnia 2014 r. ustanawiająca działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–
2033. Celem podejmowanych działań przez Miasto Jastrzębie-Zdrój jest promowanie bogactwa naszej 
kultury w Europie oraz zwiększanie poczucia przynależności obywateli do wspólnej przestrzeni 
kulturowej.  
Miasto, które zostaje Europejską Stolicą Kultury, przez rok realizuje specjalny program kulturalny. Do 
korzyści płynących z piastowania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury można zaliczyć wzrost liczby 
turystów, rozwój sektorów związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz przyciągnięcie do miasta 
inwestorów, którzy przyczyniają się do rozwoju miasta w dziedzinach innych niż kultura i turystyka. 
Wydarzenia artystyczne przygotowywane przez miasta organizujące obchody Europejskiej Stolicy 
Kultury mogą być ważnym czynnikiem umocnienia tożsamości kulturalnej. 
Udział w ogłoszonym konkursie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w oparciu                           
o Decyzję Nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii Europejskiej na rzecz „Europejskiej Stolicy 
Kultury” w latach 2020-2033 daje duże możliwości rozwoju dla Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
 Nie bez znaczenia pozostaje wykorzystanie kultury do rozwoju gospodarczego, budowy przewag 
konkurencyjnych, przyciągania mieszkańców, turystów i inwestorów do naszego Miasta. Wydarzenia 
przygotowywane przez Miasto Jastrzębie-Zdrój organizujące obchody Europejskiej Stolicy Kultury są 
ważnym czynnikiem umocnienia tożsamości oraz aktywizacji  kulturalnej i społecznej.  

 

 

 

         NACZELNIK WYDZIAŁU 
               /-/ Ewa Gutowska 

 

 


