
UCHWAŁA NR XL/325/2022 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie: udzielenia pomocy dla Miasta Bar  na terenie Ukrainy 

Na podstawie art. 7a ust. 2 ustaw z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., 
poz. 528) Rada Powiatu uchwala co następuje: 

§ 1. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej dla Miasta Bar na terenie Ukrainy w postaci urządzeń 
niezbędnych do utrzymania funkcjonowania infrastruktury komunalnej (w tym agregat prądotwórczy) oraz 
medykamentów i innych przedmiotów służących pomocy humanitarnej m.in. śpiwory, karimaty. 

§ 2. Pomoc zostanie sfinansowana ze środków budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości  do 36 000,00 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Bożena Wrona 
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Uzasadnienie 

Po wprowadzeniu nowelizacji art. 7a ust 2 ustawy o samorządzie powiatowym, powiaty związki 
i stowarzyszenia powiatów mogą udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym 
i regionalnym innych państw. Podstawą udzielania tej pomocy jest uchwała organu stanowiącego powiatu, 
związku powiatów lub właściwego organu statutowego stowarzyszenia powiatów. 

Na podstawie ww. przepisu istnieje legalna możliwość przekazania środków pomocy w tym pomocy 
finansowej bezpośrednio do jednostki samorządowej na terenie Ukrainy. 

Przedstawiciele samorządu Miasta Bar wystąpili o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup 
agregatu prądotwórczego o mocy 50kW do utrzymania infrastruktury technicznej, materiałów medycznych, 
leków oraz śpiworów i karimat. 

Bar to także miasto partnerskie powiatu starachowickiego, w którym wielokrotnie bywała nasza młodzież 
i z którego często gościliśmy wielu mieszkańców.  

Z powyższych względów przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: udzielenia pomocy dla Miasta Bar na terenie Ukrainy

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Marek
Maciukajć, Ryszard Nowak, Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula,
Dariusz Stachowicz, Mirosław Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona

NIEOBECNI (2)
Joanna Główka, Izabela Wrona

Głosowanie zakończono w dniu: 24 marca 2022, o godz. 10:44
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