
  Projekt 
 

UCHWAŁA NR… 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia… 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Lubaczów  

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 30 000 zł (słownie: trzydzieści 
tysięcy złotych) dla Gminy Miejskiej Lubaczów z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. „Budowa pomnika gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie”. 

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 Miejskiej Lubaczów z budżetu Województwa Podkarpackiego  

w roku 2021 

 

Idea budowy pomnika gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie zrodziła się wśród 
działaczy Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej i uzyskała poparcie władz 
samorządowych Powiatu Lubaczowskiego, Miasta Lubaczowa, Gminy Lubaczów  
i Gminy Horyniec Zdrój. 
Generał Stanisław Dąbek – patriota, umiłowanie do Ojczyzny wyniósł z domu 
rodzinnego pod wpływem dziadka Franciszka Powęskiego, uczestnika Powstania 
Styczniowego. Doskonały strateg wojskowy, uczestnik I i II wojny światowej, odważny 
i odpowiedzialny dowódca kampanii na froncie rosyjskim w szeregach  
45. Dywizji Piechoty Landwehry. W czasie zamachu majowego ppłk Dąbek 
opowiedział się po stronie marszałka Józefa Piłsudskiego, co miało w przyszłości 
zaważyć na jego dalszej karierze wojskowej. Szczególnie zasłużony dla Lubaczowa  
i okolic, które odwiedzał i spotykał się ze swoimi towarzyszami broni-obrońcami 
Lubaczowa z 1918 r. Dzięki tym zasługom otrzymał tytuł Honorowego Obywatelstwa 
Miasta.  
Kampania wrześniowa 1939 r. zastała go na Kępie Oksywskiej, gdzie odpierał dzielnie 
ataki niemieckie. Jednak w obliczu przewagi militarnej i liczebnej wroga nie poddał się 
poprzez wywieszenie białej flagi, lecz wybrał śmierć z własnej ręki. Z inicjatywy wdowy 
po pułkowniku, Ireny Dąbek, oraz Polonii na Zachodzie, bohater Kampanii 
Wrześniowej został uhonorowany awansem na stopień generała dwukrotnie:  
przez Wodza Naczelnego gen. Władysława Andersa i przez Prezydenta RP  
na Uchodźstwie Augusta Zaleskiego w 1969 r. Prezydent RP Lech Wałęsa 
postanowieniem z 4 czerwca 1993 r. uznał stopień generała brygady nadany  
płk. Stanisławowi Dąbkowi przez gen. Władysława Andersa.    
W zbiorowej pamięci Polaków winien pozostać jako bohaterski obrońca Lubaczowa, 
żołnierz nieugięty i dowódca, który dał z siebie więcej, aniżeli inni dowódcy Września 
1939 r.  
Uhonorowany orderem „Virtuti Militari” i Krzyżem Walecznych za wyróżniający się 
udział w przeciwnatarciu na linię Berezyny w maju 1919 r. Odznaczony Krzyżem 
Srebrnym Orderu Wojskowego „Virtuti Militari” w 1921 r., a z okazji setnej rocznicy tego 
uhonorowania mieszkańcy Lubaczowa wzniosą pomnik generała na skwerze  
u zbiegu ulic Marii Konopnickiej i Unii Lubelskiej w Lubaczowie. Wydarzenie  
ma wymiar historyczny, patriotyczny i wychowawczy w odniesieniu do młodego 
pokolenia uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów. 
W realizację ww. przedsięwzięcia zaangażowane są finansowo: Gmina Miejska 
Lubaczów 40 000 zł, Gmina Lubaczów 40 000 zł, Powiat Lubaczowski 40 000 zł, 
Nadleśnictwo Lubaczów 15 000 zł. 
Pomoc finansowa z budżetu Województwa zostanie przeznaczona na wykonanie: 
modelu w glinie w skali 1:1, odlewu w gipsie oraz odlewu w brązie - konstrukcja 
wewnątrz figury. 
W związku z powyższym, wsparcie finansowe z budżetu Województwa 
Podkarpackiego dla Gminy Miejskiej Lubaczów jest w pełni uzasadnione. 


