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z dnia  30 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska potępiającego agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
oraz wyrażającego solidarność z Narodem Ukraińskim 

Na podstawie art.4 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.                       
z 2022 r. poz. 528) oraz § 7 Statutu Powiatu Siedleckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Rady 
Powiatu w Siedlcach z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Siedleckiego 
(Dz. Urz.Woj.Maz. z 2021 r. poz.3916), Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Powiatu w Siedlcach przyjmuje stanowisko potępiające agresję zbrojną Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę oraz wyrażające solidarność z Narodem Ukraińskim w obliczu doświadczania 
konfliktu zbrojnego. 

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia....................2022 r. 

Stanowisko       

 potępiające agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz wyrażające solidarność                

z Narodem Ukraińskim.  

W obliczu agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na niepodległą i suwerenną Ukrainę, Rada 

Powiatu w Siedlcach, działając w imieniu społeczności Powiatu Siedleckiego stanowczo potępia 

prowadzone, niczym nie uzasadnione, działania wojenne przeciwko wolnej Ukrainie. 

Na szczególne potępienie zasługują bestialskie ataki przeciwko ludności cywilnej                         

oraz niszczenie infrastruktury społecznej, komunalnej i budownictwa mieszkaniowego. Gwałt 

zadany wolności i suwerenności demokratycznemu państwu jest karygodnym naruszeniem prawa 

międzynarodowego. To naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy uznajemy jako niemożliwe 

do zaakceptowania tragiczne wydarzenie, szczególnie w sytuacji gdy codziennie giną niewinni 

ludzie, w tym kobiety i dzieci. 

W tym trudnym dla Ukrainy czasie, pragniemy wyrazić swoją solidarność z Narodem 

Ukraińskim i zapewnić, że jesteśmy sercem i myślami z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. 

Solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy znaleźli się w tak trudnym położeniu. W pełni popieramy 

walkę Ukraińców o wolność swojej Ojczyzny, jednocześnie wyrażamy podziw i szacunek                            

dla bohaterskiej postawy Narodu Ukraińskiego. 

Pragniemy również zapewnić o naszej gotowości do udzielania niezbędnej pomocy 

poszkodowanym w konflikcie wojennym. Jednocześnie wyrażamy nadzieję na szybkie 

zakończenie konfliktu i powrotu Narodu Ukraińskiego do życia w suwerennym i niepodległym 

państwie. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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