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UCHWAŁA NR ………….. 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie  
z dnia ……………… 

 
w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pn. 
„Gospodarka odpadami – transfer dobrych praktyk z Województwa 
Podkarpackiego na Zakarpacie” w ramach konkursu Polskiej pomocy 
rozwojowej 2021 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 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. „Gospodarka odpadami – transfer dobrych praktyk z Województwa 
Podkarpackiego na Zakarpacie” w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych 
„Polska pomoc rozwojowa 2021”. 

2. Na realizację projektu Województwo Podkarpackie otrzyma dotację  
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w wysokości 273 100,00 zł (dwieście 
siedemdziesiąt trzy tysiące sto zł 00/00). 

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 

 
Końcem kwietnia 2021 r. Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs „Polska 

pomoc rozwojowa 2021” w ramach którego, organizacje pozarządowe oraz jednostki 

samorządu terytorialnego z Polski mogą ubiegać się o finasowanie projektów 

pomocowych realizowanych m. in. na rzecz beneficjentów z krajów Partnerstwa 

Wschodniego.  

Województwo Podkarpackie implementuje projekty Polskiej pomocy rozwojowej 

od 2013 r. W latach 2016-2019 realizowane były 4 projekty z udziałem partnerów 

ukraińskich, o łącznej wartości ok 853 tys. zł, mające na celu podniesienie kompetencji 

i zdolności operacyjnych służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w obwodzie iwano-

frankiwskim oraz zakarpackim. 

W tegorocznej edycji konkursu, Województwo Podkarpackie, wspólnie  

z partnerami z Obwodu Zakarpackiego, przygotowało ofertę obejmującą działania  

w zakresie zarządzania środowiskiem i dostosowania ukraińskich przepisów na 

poziomie obwodu do norm UE. Ochrona środowiska, w tym gospodarka odpadami jest 

bowiem zadaniem mającym znaczenie ponadregionalne i nie powinna się zamykać  

w ramach danego państwa. Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie Obwodu 

Zakarpackiego w planowaniu gospodarki odpadami komunalnymi poprzez 

organizowanie spotkań eksperckich, opracowanie dla Obwodu Zakarpackiego 

dokumentu w postaci planu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz  

z określeniem kierunków zmian. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupiony na 

rzecz beneficjenta sprzęt (prasa do odpadów stałych), który wpisuje się w hierarchię 

postępowania z odpadami, co wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 

powietrza.  

Partnerami zagranicznymi w projekcie są Zakarpacka Obwodowa Administracja 

Państwowa oraz Zakarpacka Rada Obwodowa. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego, 

projekt będzie implementowany wspólnie przez Kancelarię Zarządu oraz Departament 

Ochrony Środowiska. 

Zgodnie z ogłoszonymi w dniu 17.08.2021 r. wynikami konkursu „Polska pomoc 

rozwojowa 2021”, Województwo Podkarpackie otrzymało rekomendację do 

sfinansowania projektu w całości wnioskowanej kwoty. Podstawą do otrzymania 

środków finansowych na realizację projektu jest podpisanie umowy dotacji z Ministrem 

Spraw Zagranicznych.  

 

Realizacja projektu nie wymaga wkładu własnego od Województwa 
Podkarpackiego. Zadanie w całości będzie finansowane z dotacji w kwocie  
273 100, 00 zł, otrzymanej od Ministra Spraw Zagranicznych. 
 

 

 

 


