
UCHWAŁA NR V/32/4/2017
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie
przyjęcia stanowiska w sprawie organizacji przez Polskę

szczytu klimatycznego ONZ w 2018 roku

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 486) 
w związku z § 18 a ust. 2 pkt 4 Statutu Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, 
poz. 657 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie organizacji przez Polskę szczytu klimatycznego ONZ w 2018 
roku.

§ 2. Stanowisko przekazuje się:

- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

- Ministrowi Środowiska,

- Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa,

- Ministrowi Rozwoju,

- Posłom i Senatorom RP,

- samorządom województw: opolskiego i małopolskiego,

- samorządom miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego

Grzegorz Wolnik
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Załącznik do Uchwały Nr V/32/4/2017
Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 16 stycznia 2017 r.

Stanowisko
w sprawie organizacji przez Polskę

szczytu klimatycznego ONZ w 2018 roku

Sejmik Województwa Śląskiego zwraca się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o organizację szczytu 
klimatycznego ONZ w 2018 roku w Katowicach.

Szczyt COP24 jest wydarzeniem skupiającym kilka tysięcy gości z kilkudziesięciu państw świata. 
Międzynarodowe konferencje odbywające się dotychczas głównie w Warszawie, umożliwiły temu miastu 
zbudowanie wizerunku silnego europejskiego centrum konferencyjnego.

Stolica województwa śląskiego dysponuje niezbędną infrastrukturą konferencyjną (Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe), hotelową oraz transportową wymaganą przy organizacji takiego przedsięwzięcia.

Sejmik Województwa Śląskiego traktuje możliwość organizacji szczytu klimatycznego ONZ jako szansę na 
promocję lokalnych przestrzeni konferencyjnych oraz zaprezentowanie na arenie międzynarodowej regionu 
w trakcie transformacji z tradycyjnej gospodarki opartej na węglu do nowoczesnej, w której węgiel jest jednym 
z elementów wspierających rozwój ekonomiczny w zrównoważony sposób.

Organizacja szczytu klimatycznego COP24 w centrum tak zurbanizowanego obszaru jakim jest województwo 
śląskie pomoże zmienić wizerunek regionu, kojarzonego wciąż z negatywnymi aspektami tradycyjnych gałęzi 
przemysłu. Konferencja pozwoli na pokazanie nowoczesnego górnictwa w Polsce jako uzupełnienia dla 
rozwiniętej gospodarki opartej o dostępne surowce, wpłynie także pozytywnie na zmianę postrzegania węgla na 
arenie ONZ.
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