
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr 315 / 6281 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 27 września 2021 r. 

 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa  

Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom 

samorządu terytorialnego w 2021 roku. 
 

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 ze środków budżetu 

Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 

roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 



 
 
 

 

           - Projekt - 

     

 

UCHWAŁA Nr    /   /21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia …………… 2021 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu  

Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku.  

 

Na  podstawie  art.  216  ust.  2  pkt.  5  i  art.  220  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 8a i art. 18  

pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r.  

poz. 1668 z późn. zm.), 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Udziela się pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 

2021 w wysokości 241 605,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy 

sześćset pięć złotych) na zadanie z zakresu pomocy społecznej  

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych. 

 

2. Środki będą przeznaczone dla hodowców z Gmin z terenu Powiatu Mieleckiego 

poszkodowanym w związku z wystąpieniem na terenie województwa 

podkarpackiego Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), zgodnie z załącznikiem  

do niniejszej uchwały. 

 

3. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy, termin przekazania środków oraz sposób 

rozliczenia określi umowa zawarta z jednostką samorządu terytorialnego. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.   

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



 
 
 

 

UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom  

samorządu terytorialnego w 2021 roku. 

 
 
W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało stwierdzone pierwsze ognisko afrykańskiego pomoru 
świń (ASF) u dzików w powiecie mieleckim, na obszarze objętym ograniczeniami I,  
w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 
2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń 
(Dz.U.UE.L.2021.129.1 z dnia 2021.04.15). 
W celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, 
Wojewoda Podkarpacki wydał rozporządzenia nr 22/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.  
w sprawie określenia strefy objętej zakażeniem w województwie podkarpackim  
w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń u dzików (Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego z 2021 r. poz. 2117) oraz nr 25/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie 
zwalczania afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim (Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego z 2021 r. poz. 2718), w których wskazał obszary objęte ograniczeniami, 
a także wprowadził zakazy dotyczące czynności w odniesieniu do zwierząt, produktów  
i innych materiałów w obrębie obszarów chorobowych.  
Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie 
świnie i dziki. Występowanie ASF wśród dzików stanowi bardzo poważne zagrożenie  
dla trzody chlewnej.  
W chwili obecnej w województwie podkarpackim wykryto 115 ognisk chorobowych. 
Największa skala zachorowań wystąpiła w powiecie mieleckim w 4 gminach  
(107 ognisk).  
Mając na uwadze, iż hodowcy otrzymują odszkodowania oraz środki w ramach rządowego 
programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie, uznaje się za zasadne objęcie 
wsparciem finansowym powiatu mieleckiego najbardziej dotkniętego wirusem ASF.  
Najtrudniejsza sytuacja dotyczy hodowców, którzy po wykryciu przypadku zakażenia 
wirusem ASF musieli zlikwidować stada i po wygaszeniu ogniska nie mogą przez kilka 
miesięcy wznowić produkcji.   
W związku z bardzo trudną sytuacją hodowców, którzy dotychczas utrzymywali się 
z hodowli trzody chlewnej lub zyski z jej prowadzenia były dla nich istotnym składnikiem 
budżetu domowego, Samorząd Województwa Podkarpackiego postanowił udzielić 
pomocy finansowej w wysokości 241 605,00 zł na zadanie z zakresu pomocy społecznej  
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Załącznik do Uchwały nr ………………… 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia …………….2021 r. 
 
 
Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udziela się pomocy finansowej 
 

Lp. Nazwa gminy Kwota udzielonej pomocy finansowej (zł) 

1. Gmina Czermin  90 579,00  

2. Gmina Mielec 7 265,00 

3. Gmina Wadowice Górne  138 499,00 

4. Gmina Przecław  5 262,00 

 RAZEM 241 605,00 

 
 

 


