
            

    

UCHWAŁA NR 771/14 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 10 lipca 2014 r. 

w sprawie przyj ęcia regulaminu pracy i powoływania członków Małopol skiej 
Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych II kadencj i  

Na podstawie art. 14 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 73 
ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 
400 z późn. zm) Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się regulamin pracy i powoływania członków Małopolskiej Rady 
Kombatantów i Osób Represjonowanych II kadencji, który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 2  i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) w związku  
z art. 7³ ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.  o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U.  
z 2012 r., poz. 400 z późn. zm), zadaniem z zakresu administracji rządowej 
realizowanym przez samorząd województwa jest wykonywanie działań 
zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań. 
Istotnym elementem realizacji tego zadania była Małopolska Rada Kombatantów  
i Osób Represjonowanych, (Uchwała Nr 146/10 ZWM z dnia 11 lutego 2010 r.).  

Rada II kadencji będzie społecznym organem opiniodawczo-doradczym Zarządu 
Województwa Małopolskiego. Głównym jej zadaniem będzie współdziałanie  
z Zarządem Województwa Małopolskiego w wykonywaniu działań z zakresu 
administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa zmierzających 
do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań, wynikających  
z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 400 z późn. zm). Skład 
osobowy Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych stanowić będą 
przedstawiciele stowarzyszeń, związków kombatanckich i osób represjonowanych 
oraz innych organizacji z terenu Województwa Małopolskiego zarejestrowanych  
w Krajowym Rejestrze Sądowym, które w swoich zadaniach statutowych mają 
utrwalanie pamięci narodowej oraz przedstawiciel Zarządu Województwa 
Małopolskiego. 
 


