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Pandemia znacząco obniżyła wpływy do budżetów gmin turystycznych. Z pomocną ręką
przyszło województwo śląskie i przekazało turystycznym gminom 8 mln zł. Skorzystały
również te ze Śląska Cieszyńskiego. Wisła, Ustroń, Istebna, Brenna i Jaworze. To turystyczne
gminy Śląska Cieszyńskiego, które otrzymały wsparcie województwa. Marszałek
Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski wręczył je w towarzystwie radnych i
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Jana Kawuloka. Na uroczystości obecny
był również wicemarszałek Wojciech Kałuża.

- Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Budżety naszych gmin, często opierających je na turystyce,
mocno ucierpiały. Pomoc nadeszła z województwa, za co jesteśmy bardzo wdzięczni – zaakcentował Antoni
Byrdy, burmistrz Szczyrku.
Pomoc będzie ma formę rekompensat dla gmin objętych pomocą za utracone dochody budżetowe. W efekcie gminy
mają podjąć inicjatywy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Będą to zwolnienia z podatków czy też
umorzenia opłat lokalnych.
Te środki realnie pomagają przedsiębiorcom, którym możemy na przykład pomóc umarzając podatek od
nieruchomości na okres, gdy nie mogą normalnie wskutek pandemii funkcjonować – dodaje Tomasz Bujok,

burmistrz Wisły.
Wisła została wsparta kwotą najwyższą 2 mln zł - podobnie jak Szczyrk, 1 mln zł dostanie Ustroń, 500 tys. zł gminy
Istebna, a 298 tys. zł zasili budżet gminy Brenna, 200 tys. zł trafi do gminy Jaworze.
- Zgodnie z zapowiedzią, już w pierwszym kwartale bieżącego roku, rozpoczynamy realizację programu
wsparcia dla gmin, które w dużej mierze utrzymują się z turystyki, ale pandemia mocno tą działalność
ograniczyła. Przedsiębiorcy potrzebują takiej formy pomocy, która zagwarantuje im w miarę szybkie
przywrócenie ruchu turystycznego na poziomie odpowiednim do stabilnego funkcjonowania. Śląski Pakiet
dla Turystyki jest odpowiedzią samorządu województwa na kryzys w tej branży. Wspierając i promując
konkretne atrakcje czy obiekty turystyczne chcemy realnie przyczynić się do jej odbudowy – powiedział
marszałek Jakub Chełstowski.
W Wiśle dzięki tym środkom powstanie parking w obrębie kompleksu Jonidło oraz posadowienie obiektu
modułowego Centrum Edukacji Ekologicznej, zostanie także przebudowana kładka w Parku Kopczyńskiego. W
Ustroniu powstanie tężnia miejska, w Istebnej Pump Track,a w Jaworzu wyremontują Amfiteatr.
W marcu ruszą konkursy dla przedsiębiorców z branży turystycznej, które będą także realną pomocą dla ich firm w
dobie kryzysu. Na ten cel zostanie rozdysponowana kwota 77 mln zł – dodaje wicemarszałek Wojciech Kałuża.
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