
 
 

UCHWAŁA NR ………….. 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie  
z dnia ……………… 

 
w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu  
pn. „Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych – czwarta 

edycja projektu” w ramach konkursu Polskiej pomocy rozwojowej 2019. 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913) 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. „Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych – 
czwarta edycja projektu” w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych 
„Polska Pomoc rozwojowa 2019”. 

2. Na realizację projektu Województwo Podkarpackie otrzyma dotację  
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w wysokości 343 147,50 zł (trzysta 
czterdzieści trzy tysiące sto czterdzieści siedem zł 00/50). 

3.  Zgodnie z regulaminem konkursu, o którym mowa w ust. 1, realizacja projektu nie 
wymaga wkładu finansowego od Województwa Podkarpackiego. Zadanie w całości 
będzie finansowane z otrzymanej od Ministra Spraw Zagranicznych dotacji. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

  



 

 
UZASADNIENIE 

 
Województwo Podkarpackie implementuje projekty Polskiej pomocy rozwojowej 

od 2013 r. W latach 2016-2018 realizowane były 3 projekty z udziałem partnerów 
ukraińskich, o łącznej wartości ok 837 tys. zł, mające na celu podniesienie kompetencji 
i zdolności operacyjnych służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-
Frankiwskim. W styczniu 2019 r., Województwo Podkarpackie złożyło kolejny wniosek 
projektowy w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2019”, który w marcu br. 
został rekomendowany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP do sfinansowania.  

Tegoroczny wniosek stanowi czwartą edycję działań projektowych, 
ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa w obwodach znajdujących się  
w obszarze transgranicznym. W tym roku, geograficzny obszar wsparcia projektowego 
został poszerzony, obok Obwodu Iwano-Frankiwskiego, o Obwód Zakarpacki.  

Projekt w okresie od kwietnia do grudnia 2019 r., przewiduje organizację trzech 
działań projektowych. Pierwsze dwa, to szkolenia, w których udział wezmą ratownicy 
z Obwodu Iwano-Frankiwskiego i Zakarpackiego. Jedno dotyczyć będzie ratownictwa 
na obszarach wodnych, drugie zaś to kurs z zakresu prowadzenia akcji 
poszukiwawczych w górach. Dla zapewnienia kompleksowości i trwałości efektów 
szkoleń, w ramach projektu zostanie zakupiony, na rzecz służb ds. sytuacji 
nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim i Zakarpackim, specjalistyczny 
sprzęt umożliwiający szybkie dotarcie i udzielenie pomocy poszkodowanym podczas 
działań ratowniczych na obszarach wodnych oraz akcji poszukiwawczych. Partnerami 
w projekcie ze strony ukraińskiej są: Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych 
Ukrainy w Obwodzie Iwano-Frankiwskim, Państwowa Służba ds. Sytuacji 
Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Zakarpackim, a także Zakarpacka Obwodowa 
Administracja Państwowa. Projekt realizowany będzie przy zaangażowaniu 
merytorycznym i organizacyjnym partnerów krajowych, tj., Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Grupy Bieszczadzkiej GOPR. 

Udział w projekcie nie wymaga wniesienia wkładu własnego w realizację zadań 
ze strony Województwa Podkarpackiego, będą one realizowane w całości  
z dotacji otrzymanej od Ministra Spraw Zagranicznych RP.   

 
  
 
 


