
PROJEKT 
 

UCHWAŁA  Nr       /       / 22 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia     marca 2022 r. 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Leżajsk 
z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022 

 
 
Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 8a ust. 1  
i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2022 r., poz. 547 t.j.), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Udziela się z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022 pomocy 
finansowej dla Gminy Leżajsk, z przeznaczeniem na wydatki związane  
z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie w wysokości 150 000 zł 
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych na realizację 
celu, o którym mowa w ust. 1 określi odrębna umowa. 

 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



UZASADNIENIE 
 

projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Leżajsk 
 z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022 

 
 

W związku z wnioskiem Wójta Gminy Leżajsk z dnia 14 marca 2022 r. 

uzupełnionego wnioskiem z dnia 15 marca 2022 r. o udzielenie pomocy finansowej 

Gminie Leżajsk z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym 

spowodowanym wojną w Ukrainie, koniecznym jest udzielenie pomocy ww. 

samorządowi. W pomoc uchodźcom aktywnie zaangażowanych jest 11 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Leżajsk, które organizują pomoc 

humanitarną, przewożą uchodźców, segregowanie i załadunek pomocy rzeczowej. 

Wójt Gminy Leżajsk wnioskuje o pomoc w wysokości 150 tysięcy złotych  

z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe. 

 

Konflikt zbrojny na Ukrainie jest zagrożeniem dla ludności cywilnej tego kraju, 

Polska od 24 lutego 2022 r. przyjmuje rzesze uchodźców zza wschodniej granicy.  

Do naszego kraju przybywają głównie kobiety z dziećmi, które uciekając ze swoich 

rodzinnych stron przed najeźdźcą zabrały najpotrzebniejsze rzeczy i niewielkie 

bagaże. Są to często osoby nie mające żadnego miejsca docelowego w Polsce, 

dlatego pomocy w powyższym zakresie udzielają jednostki samorządu terytorialnego 

z terenu województwa podkarpackiego. 

 

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 547 t.j.), województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym 

jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa może być udzielona  

z budżetu Województwa Podkarpackiego innym jednostkom samorządu 

terytorialnego, o czym stanowi art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.). Podstawą 

przekazania pomocy finansowej będzie umowa określająca szczegółowe zasady 

udzielenia, przeznaczenie i sposób jej rozliczenia, która zawarta zostanie między 

Województwem Podkarpackim a Gminą Leżajsk. 

 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Leżajsk jest  

w pełni uzasadnione. 

 

 


