
UCHWAŁA NR IV/17/2022 

 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 29 marca 2022 r. 

 

w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz § 10 Statutu Powiatu Nowodworskiego (Dz. 

Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 79) uchwala się, co następuje: 

 § 1. Przyjmuje się apel Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w brzmieniu 

określonym załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady 

                                                                          (-) 

                                                                              Robert Ciżmowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr IV/17/2022 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 29 marca 2022 r. 

 

 

Apel Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

 

 

Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę stała się bezprecedensowym aktem 

naruszenia wszelkich zasad pokojowego istnienia narodów i państw.  Jako władze i cała 

lokalna społeczność Powiatu Nowodworskiego zdecydowanie sprzeciwiamy się temu 

bestialskiemu aktowi, wymierzonemu w sąsiadujący z nami kraj i jego mieszkańców. 

Ukraina jest państwem suwerennym, wolnym i demokratycznym. Integralność jej 

terytorium, nienaruszalność granic i prawo do samostanowienia narodu ukraińskiego nie 

mogą być w żaden sposób łamane. Społeczeństwo ukraińskie ma prawo decydować o swojej 

przyszłości. Jako wspólnota europejska i społeczność międzynarodowa stanęliśmy przed 

wielkim wyzwaniem, bowiem atak Rosji na Ukrainę burzy ład i pokój w Europie. Solidarnie 

musimy stanąć po stronie wolności i prawa narodu ukraińskiego do życia w niepodległym 

państwie. 

Wznieśmy się ponad podziały i różnice interesów w obronie pokoju i bezpieczeństwa 

międzynarodowego, wesprzyjmy wspólnie Ukrainę potwierdzając jej przynależność do 

wspólnoty europejskiej traktując ją jednocześnie jako najlepszego sojusznika stojącego na 

straży naszej wschodniej granicy. Jednym wspólnym głosem wyraźmy sprzeciw 

nacjonalistycznym zakusom i podejmowanym działaniom władz Federacji Rosyjskiej.  

W tej trudnej chwili w imieniu reprezentowanej przez nas społeczności wyrażamy 

solidarność z Narodem Ukraińskim, który z ogromnym poświęceniem broni swojej wolności. 

Nie możemy obojętnie patrzeć na dramat ludności cywilnej, ale też wojsk toczących 

bratobójczą walkę. Deklarujemy jednocześnie wszelką pomoc obywatelom Ukrainy, w tym 

trudnym dla nich czasie. 

W pełni z Wami solidarni Mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego.   

 



Uzasadnienie 

do projektu uchwały Nr IV/17/2022 z dnia 29 marca 2022 r. 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

 

Apel związany jest  z agresją Rosji na Ukrainę. Jako Rada Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim chcemy okazać solidarność z Narodem Ukraińskim, który został zaatakowany 24 

lutego 2022 roku. Jest to gest wsparcia wobec wszystkich tych, którzy chcą walczyć  

o demokratyczne, niezależne i samostanowiące o sobie państwo. 

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego  

na lata 2015 - 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny  (P2), cel strategiczny: 

CS.2.2. Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1. Poprawa poziomu i jakości 

współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi. 

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady 

                                                                          (-) 

                                                                              Robert Ciżmowski 

 


