
UCHWAŁA Nr 389 / 7795 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 23 maja 2022 r. 

 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy społecznościom 

lokalnym i regionalnym Ukrainy. 
 
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 społecznościom lokalnym i regionalnym 

Ukrainy, 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  

W RZESZOWIE 

z dnia………………………….. 

 

w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy 

Na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 547 t.j.), 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Postanawia się udzielić w 2022 r. pomocy rzeczowej następującym partnerskim regionom  

w Ukrainie obwodowi: Lwowskiemu, Iwano – Frankiwskiemu, Zakarpackiemu w formie 

organizacji letniego wypoczynku, na terenie Województwa Podkarpackiego, dla dzieci  

i młodzieży będących obywatelami Ukrainy oraz ich opiekunów. 

 

§ 2 

Na realizację zadania przeznaczona zostanie kwota nieprzekraczająca 225.000 złotych 

(słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). Dla każdego z obwodu 

wymienionego w § 1 w wysokości do 75 000 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 

złotych 00/100 groszy). 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie zaistniała konieczność udzielenia 

pomocy obwodom ukraińskim, z którymi w ramach współpracy międzyregionalnej kooperuje 

Województwo Podkarpackie. Zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie województwa „Województwa mogą udzielać pomocy, w tym pomocy 

finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw. Podstawą udzielania tej 

pomocy jest uchwała sejmiku województwa”.  

Zabezpieczone środki ww. uchwale zostaną przeznaczone na organizację 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy wraz z ich 

opiekunami w zakresie kształcenia, wychowania oraz opieki sanatoryjno-terapeutycznej. 

Wypoczynek letni zorganizowany zostanie na terenie Województwa Podkarpackiego. W tym 

celu proponuje się przekazać pomoc rzeczową o wartości 225.000 zł. 

Pomoc ta ma istotny charakter w kontekście wsparcia i pomocy narodowi ukraińskiemu.  

 

 

 

 

 


