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STANOWISKO NR 8/2022 
RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie wsparcia dla Ukrainy

Na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Powiatu Otwockiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 136/XVII/20 
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. 
Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 3657) Rada Powiatu Otwockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Otwockiego przyjmuje stanowisko dotyczące sytuacji panującej na terenie Ukrainy 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do stanowiska.

§ 2. Rada Powiatu Otwockiego upoważnia Przewodniczącego Rady Powiatu do przesłania niniejszego 
stanowiska do:

1) Prezesa Rady Ministrów,

2) Wojewody Mazowieckiego;

3) Marszałka Województwa Mazowieckiego;

4) Mera miasta Nowowołyńsk;

5) Mera miasta Włodzimierz Wołyński;

6) Ambasadora Ukrainy;

7) Ambasadora Federacji Rosyjskiej.
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Załącznik do stanowiska Nr 8/2022 

Rady Powiatu Otwockiego 

z dnia 24 lutego 2022 r.

Treść stanowiska

W imieniu mieszkańców Powiatu Otwockiego, w obliczu rosyjskiej agresji na naszego najbliższego sąsiada 
-  Ukrainę — wyrażamy swój sprzeciw wobec naruszenia jej integralności terytorialnej, a także solidarność 
z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. Działania Federacji Rosyjskiej są nieusprawiedliwione i nieuzasadnione, 
a nade wszystko są naruszeniem prawa międzynarodowego. Burzą porządek i bezpieczeństwo Europy.

Jako Powiat Otwocki od wielu lat współpracujemy z partnerami z Ukrainy, w szczególności z włodarzami 
i samorządowcami miasta Nowowołyńska, miasta Włodzimierz Wołyński i powiatu Włodzimierz Wołyński, 
tworząc przyjazne relacje. Rozwijamy relacje w obszarze gospodarczym i kulturalnym. Inspirujemy się 
wzajemnie i wymieniamy doświadczeniami. Mając wspólne wartości rozwijamy potencjał obu narodów 
i tworzymy „mosty” do efektywnej współpracy. Dlatego nie pozostajemy obojętni na krzywdę, która dotyka 
naszych przyjaciół.

Powiat Otwocki wspiera prawo naszych sąsiadów do samostanowienia. Uważamy, że Ukraina jako 
niepodległe państwo ma prawo do rozwoju społecznego i gospodarczego, a jego obywatele do bezpiecznego 
i godnego życia.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań Federacji Rosyjskiej i przekazujemy wyrazy wsparcia 
i solidarności narodowi ukraińskiemu.


