
UCHWAŁA Nr 388 / 7790 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 19 maja 2022 r. 

 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Miasto Sanok z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022. 

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

województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 547) 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 dla Gminy Miasto Sanok  

z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022, 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 dla Gminy Miasto Sanok  

z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022. 
 

 
Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r.  
poz. 547 t.j.). 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Udziela się z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022 pomoc finansową 

Gminie Miasto Sanok, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa popiersia 
Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku” w wysokości 15 000 zł (słownie: 
piętnaście 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 dla Gminy Miasto Sanok z budżetu Województwa Podkarpackiego  

w roku 2022 

 

 
Inicjatorem budowy popiersia jest Społeczny Komitet Uhonorowania Ks. Zdzisława 

Peszkowskiego w Sanoku, działający w porozumieniu ze Stowarzyszeniem 

Wychowawców „Eleusis” w Sanoku. 

Ksiądz prałat Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski, harcerz i żołnierz, jeniec obozu  

w Kozielsku, oficer armii gen. Władysława Andersa, opiekun „Dzieci Tułaczych”, 

wywiezionych ze Związku Sowieckiego i umieszczonych w obozach na terenie Indii. 

Naczelny Kapłan ZHP, Kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie, 

nasz wielki rodak, ceniony i szanowany na całym świecie, w kraju symbole 

upamiętnienia księdza Peszkowskiego znajdują się w Krakowie i Grudziądzu. 

Na budowę popiersia, w ramach wkładu rzeczowego, Gmina Miasto Sanok 

udostępniła teren – Plac Harcerski zlokalizowany w centrum Sanoka.  

Po zakończeniu realizacji zadania Gmina Miasto Sanok będzie także odpowiedzialna 

za utrzymanie obiektu.   

Szacowany koszt inwestycji: 45 000 zł, który obejmuje budowę popiersia wraz  

z elementami małej architektury (14 donic z betonu z roślinnością). 

Bryła projektowanego posągu będzie się składać z bazy wraz ze słupkiem oraz 

popiersiem Ks. Zdzisława Peszkowskiego. Popiersie będzie odlewem z brązu. 

Odsłonięcie popiersia zaplanowane jest na 23 sierpnia 2022 r.  

Pomoc finansowa z budżetu Województwa zostanie przeznaczona na wykonanie 

elementów małej architektury wokół bryły popiersia: 6 mniejszych donic i 8 większych 

donic z betonu z roślinnością. Koszt wykonania popiersia zostanie sfinansowany przez 

Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku.  

W związku z powyższym, wsparcie finansowe z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Gminy Miasto Sanok w 2022 roku jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 


