
  Projekt 
 

UCHWAŁA NR… 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia… 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Markowa  

z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021. 

 

 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r.  

poz. 1668 ze zm.). 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Udziela się z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021 pomoc finansową 

w formie dotacji celowej w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) dla 

Gminy Markowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odtworzenie domu – 

chałupy Szylarów z kryjówką i gołębnikiem na strychu”. 

2. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych na realizację 

celu, o którym mowa w ust. 1, określi odrębna umowa.  

 

§ 2 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Markowa z budżetu Województwa Podkarpackiego  

w roku 2021 

 

Pomysłodawcą realizacji zadania jest Towarzystwo Przyjaciół Markowej, które 

pielęgnuje historię w dorobku materialnym i niematerialnym od czterdziestu lat. Dom 

Szylarów pochodzi z 1834 roku, a w czasie wojennym, od stycznia 1943 roku  

do lipca 1944 roku znalazła w nim schronienie siedmioosobowa żydowska rodzina 

Weltzów, która szczęśliwie przeżyła czas zagłady. Dzięki odwadze, zwykłej ludzkiej 

przyzwoitości, w obliczu codziennego zagrożenia życia ze strony okupanta, 

Szylarowie trwali w przekonaniu, że niewątpliwie należy szanować i ratować każde 

ludzkie istnienie.  

Odtworzony dom – chałupa Szylarów stanie obok Muzeum Polaków ratujących 

Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej i będzie 

udostępniany zwiedzającym, młodzieży szkolnej, studentom, mieszkańcom regionu, 

wszystkim rodakom z kraju, Polonii oraz turystom zagranicznym. 

Pomoc finansowa z budżetu Województwa zostanie przeznaczona na realizację 

następujących prac rekonstrukcyjnych: odtworzenie podłóg (przygotowanie podłoża  

i izolacji bitumicznej), kryjówki (wyposażenie w sienniki wypchane słomą i sianem, 

wstawienie ławy i siedzisk, umieszczenie sprzętów codziennego użytku: naczyń do 

konsumpcji, wiader i cebrzyków do prania bielizny), odtworzenie gołębnika, strychu, 

wykonanie instalacji elektrycznej na strychu, renowacja i konserwacja mebli do 

chałupy (kanapa-piórnik, stół, krzesła, kredens, dwa łóżka i szafa) oraz wyposażenie 

części mieszkalnej domu w gabloty w oprawie z drewna, w których eksponowane 

będą archiwalne fotografie rodzinne Szylarów. 

W związku z powyższym, wsparcie finansowe z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Gminy Markowa jest w pełni uzasadnione. 


