
UCHWAŁA Nr 243 / 4815 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 4 stycznia 2021 r. 

 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Ropczycko-Sędziszowskiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 

2021. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu 

Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  

z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  

z 2019 r., poz. 2676), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały 

Sejmiku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko- 

Sędziszowskiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021,  

w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  
 
 
 
 



 
  Projekt 

 
UCHWAŁA NR… 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia… 
 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko-
Sędziszowskiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021 

 
 
Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 8a i art. 18 pkt 20 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1668 ze zm.), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Udziela się z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021 pomocy 
finansowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu, z przeznaczeniem na 
odbudowę domu rodzinnego kapitana Karola Chmiela, oficera Wojska Polskiego  
i Armii Krajowej, członka IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, na 
utworzenie w nim izby pamięci, w wysokości 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy 
złotych). 
2. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych na realizację 
celu, o którym mowa w ust. 1, określi odrębna umowa.  
 

§ 2 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie 
do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu w roku 2021 
 

 
Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego podjął działania zmierzające do 

upamiętnienia Karola Chmiela ps. „Grom”, „Zygmunt”, „Katonowicz” i „Leon”, 

walczącego na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, który został stracony 

wraz z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim i innymi przedstawicielami  kierownictwa 

Zrzeszenia Wolność i Niepodległość w więzieniu mokotowskim w Warszawie  

1 marca 1951 r. Pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla 

niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Porucznik Wojska Polskiego Karol Chmiel 

został awansowany pośmiertnie do stopnia kapitana w 2013 r. W miejscowości 

Zagorzyce, rodzinnej wsi Karola Chmiela, znajduje się także jego symboliczny grób.  

Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zakupił działkę z niszczejącym 

domem rodzinnym Karola Chmiela w Zagorzycach, do której wykonano zjazd z drogi 

powiatowej oraz parking, umożliwiający bezpieczny dostęp do miejsca pamięci, 

pełniącego w przyszłości rolę edukacyjno-patriotyczną. Dotychczas zrealizowane 

prace na kwotę, 80 000 zł sfinansowano ze środków z budżetu Powiatu. 

Sytuacja pandemiczna uniemożliwiła dalsze działania, mające na celu uratowanie 

historycznego budynku, zniszczonego przed kilku laty przez falę powodziową. 

Zarząd Powiatu, w ramach dalszej realizacji zadania, wykona ekspertyzę techniczną  

i dokumentację budowlaną. 

Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego umożliwi Samorządowi 

Powiatu dalsze, konieczne działania oraz zabezpieczenie własnych, niezbędnych 

środków finansowych w wysokości koniecznej na realizację I etapu ww. 

przedsięwzięcia.  

W związku z powyższym wsparcie finansowe na realizację ww. zadania  

w 2021 roku jest w pełni uzasadnione. 

 

  

 


