
 
UCHWAŁA NR ………….. 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie  

z dnia ……………… 
 
w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu 
pn. „Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia 
edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie 
Iwano-Frankiwskim” w ramach programu Polskiej pomocy rozwojowej 2018 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 19 ust 2 Statutu 
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 
28 poz. 1247 z późn. zm.). 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Województwa Podkarpackiego do realizacji 

projektu pn. „Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – 
trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie 
Iwano-Frankiwskim” w ramach programu Polskiej pomocy rozwojowej 2018. 

2. Na realizację projektu Województwo Podkarpackie otrzyma dotację  
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w wysokości 319 995,00 zł (trzysta 
dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych). 

3. Całkowita wartość projektu nie przekroczy kwoty 355 595,00 zł brutto (trzysta 
pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych), w tym: 
- wkład własny pochodzący z budżetu Województwa Podkarpackiego w 
wysokości co najmniej 5,42% kwoty dotacji, ale nie więcej niż 35 600,00 zł brutto 
-zabezpieczono w rezerwie celowej na uzupełnienie wkładu własnego do 
projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz 
wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych,  
- wkład rzeczowy wniesiony przez Grupę Bieszczadzką Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego i Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej  
w Rzeszowie będzie wynosił co najmniej 5,70% kwoty dotacji. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 



 
 
 
 

UZASADNIENIE 
Województwo Podkarpackie prowadzi współpracę z Obwodem Iwano-

Frankiwskim na podstawie porozumienia o współpracy międzyregionalnej z dnia  
20 czerwca 2002 r. Jednym z istotnych kierunków współpracy z parterem ukraińskim 
jest realizacja projektów pomocowych, na zasadach określanych w ogłaszanym co 
roku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych konkursie Polska pomoc rozwojowa. 

W ramach tegorocznego naboru konkursowego, Województwo Podkarpackie 
przygotowało projekt pn. „Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie 
ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych  
w Obwodzie Iwano-Frankiwskim”. Decyzją MSZ Województwo Podkarpackie otrzyma 
100% wnioskowanej kwoty dotacji, tj. 319 995,00 zł. Całkowita wartość projektu 
wynosi 355 595,00 zł. Zgodnie z regulaminem konkursu projektodawca zobowiązany 
jest zabezpieczyć min. 10% wkładu własnego w projekt. Będzie on pochodził ze 
środków budżetowych Województwa Podkarpackiego i z wkładu rzeczowego 
wniesionego przez partnerów krajowych.  

Partnerem projektu po stronie ukraińskiej jest Państwowa Służba ds. Sytuacji 
Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano – Frankiwskim, zaś po stronie polskiej 
Grupa Bieszczadzka GOPR oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej w Rzeszowie. Do zadań partnerów krajowych projektu należeć będzie 
oprócz merytorycznego przygotowania szkoleń, zapewnienie wkładu rzeczowego w 
postaci udostępnienia sprzętu o wartości 18 250,00 zł.  

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w trzech etapach. Pierwszy z nich to 
organizacja szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego, realizowanego przy 
współpracy z KW PSP w Rzeszowie, drugi to szkolenie z zakresu ratownictwa 
medycznego, przygotowanego wspólnie z GB GOPR. Uczestnikami ww. wydarzeń 
będą ratownicy z ramienia Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy 
w Obwodzie Iwano-Frankiwskim. Uzupełnieniem powyższych zadań będzie 
doposażenie służb ds. sytuacji nadzwyczajnych z Obwodu Iwano-Frankiwskiego  
w quad z przyczepką do transportu rannych w trudnodostępnych terenach górzystych 
i zestawu narzędzi hydraulicznych, niezbędnych do udzielania pomocy w wypadkach 
komunikacyjnych.  

Implementacja założeń projektowych przyczyni się do rozwoju umiejętności 
praktycznych ratowników ukraińskiej służby, co z jednej strony pozwoli w sposób 
skuteczniejszy reagować na sytuacje kryzysowe związane m. in. z klęskami 
żywiołowymi oraz zagrożeniem dla ludności cywilnej, jak również efektywniej 
współpracować z polskimi służbami w sytuacji zagrożenia w polsko-ukraińskim pasie 
transgranicznym.  
 Środki na pokrycie wkładu własnego z budżetu Województwa zostaną 
zabezpieczone w ramach budżetu Kancelarii Zarządu. Projekt będzie realizowany  
w ramach klasyfikacji budżetowej dział 750 rozdział 75079. 



 
 
 


