
UCHWAŁA NR ………………..……. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ………..………..……………… r. 

w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa 

Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, 

Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2, art. 11 ust. 2 pkt 8, art. 18 pkt. 12 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) art. 216 ust. 2, pkt. 3  

i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. 

zm.) 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Powierza się Województwu Warmińsko-Mazurskiemu do realizacji w latach 2022-2024 

zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji walorów i możliwości 

rozwojowych województwa, polegające na organizowaniu i zapewnianiu technicznych 

warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pod nazwą Dom Polski Wschodniej 

w Brukseli, na zasadach określonych w Porozumieniu z dnia 2 grudnia 2009 r., zawartym na 

podstawie uchwały Nr XXXVII/696/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

2 września 2009 roku. 

§ 2 

Środki finansowe niezbędne do realizacji zadań powierzonych, o których mowa w § 1, 

w wysokości nieprzekraczającej 300 000 zł rocznie, zabezpieczono w ramach wydatków 

bieżących, zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2022-2045 na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie.    

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



UZASADNIENIE 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XXXVII/696/09 z dnia 

2 września 2009 roku oraz Uchwałą nr XVII/305/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku 

powierzył Województwu Warmińsko-Mazurskiemu do realizacji odpowiednio w latach 

2009-2015 oraz 2016-2018, zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego 

w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa, polegające 

na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego 

przedstawicielstwa pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli. 

Konsekwencją przyjęcia pierwszej Uchwały było podpisanie w dniu 2 grudnia 

2009 roku Porozumienia pomiędzy Województwami: Lubelskim, Podkarpackim, 

Podlaskim, Świętokrzyskim, Warmińsko-Mazurskim, powołującego Dom Polski 

Wschodniej w Brukseli. 

Środki na realizację powierzonych zadań zabezpieczane były w Budżecie 

Województwa Podkarpackiego każdego roku budżetowego, począwszy od 2009 roku. 

Zgodnie z zapisami § 10 ust. 2 dokumentu, Porozumienie ulega przedłużeniu 

na każde kolejne 3 lata, jeśli żadna ze Stron uprzednio go nie wypowie. Wobec 

powyższego, niezbędne staje się określenie i zabezpieczenie środków finansowych, 

jakie Województwo Podkarpackie przeznaczy na realizację powierzonych zadań 

w kolejnych latach, tj. 2022-2024. 


