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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 

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

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Rejonu Dubieńskiego (Ukraina) dotkniętego 
działaniami wojennymi 

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 528) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) mając na względzie porozumienie 
o współpracy z Rejonem Dubieńskim - Ukraina, przyjęte uchwałą Nr XXIX/176/2017 Rady Powiatu 
w Siedlcach z dnia 23 czerwca 2017 r., uchwala się co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Powiatu Siedleckiego pomocy rzeczowej dla Rejonu Dubieńskiego 
(Ukraina) dotkniętego działaniami wojennymi. 

§ 2. Pomoc rzeczowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie przekazania zakupionych 
na ten cel ze środków własnych Powiatu: środków czystości, sprzętu technicznego, wyposażenia 
osobistego i środków opatrunkowych o wartości 40 000 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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UZASADNIENIE 

W związku z trudną sytuacją w Rejonie Dubieńskim wywołaną agresją Rosyjską na Ukrainę, 

Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach w obliczu sytuacji kryzysowej w jakiej znalazł się 

partnerski samorząd - Rejon Dubieński, uważa za zasadne udzielić pomocy rzeczowej ze środków 

własnych Powiatu na rzecz poszkodowanej działaniami wojennymi społeczności Rejonu 

Dubieńskiego. Podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem zapisów ustawy o samorządzie 

powiatowym umożliwiającym udzielanie pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego 

oraz ustawy o finansach publicznych pozwalającej na udzielanie innym jednostkom samorządu 

terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej lub pomocy rzeczowej z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego. 

 

  

  Przewodniczący Rady Powiatu  

  

Marek Gorzała 
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