
  Projekt 
 

UCHWAŁA NR… 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia… 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Komańcza  

z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022. 
 

 
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 2022 r.  
poz. 547). 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Udziela się z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022 pomoc finansową 

Gminie Komańcza, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup zbiorów kultury 
łemkowskiej, celem utworzenia obiektu muzealnego dla zachowania dziedzictwa 
kulturowego w regionie” w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).  

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 Komańcza z budżetu Województwa Podkarpackiego  

w roku 2022 

 

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Gmina Komańcza, na terenie której znajduje się Izba 

Pamięci Kultury Łemkowskiej w Komańczy. Zgromadzona jest tam kolekcja pani Darii 

Boiwki, stanowiąca pamiątki rodzinne, w tym przedmioty codziennego użytku  

w gospodarstwie domowym, m.in.: kołowrotek, żarna, maślnica, skrzynia posagowa  

z 1912 r., żelazka z duszą, bogato haftowane stroje łemkowskie, najstarsze 

pochodzące z XIX wieku z okolic Komańczy, Łupkowa, Dołżycy  

i Duszatyna, poza tym biżuteria koralikowa: krywulki, kolie i przepaski z koralików. 

Odrębny wycinek kolekcji stanowią haftowane ikony i obrazy. Całość zbiorów stanowi 

bogate dziedzictwo kultury łemkowskiej na terenie naszego regionu. Docelowo zbiory 

mają być eksponowane w nowo utworzonej izbie muzealnej regionu. Planuje się, że 

będzie to wyremontowany budynek dworca PKP w Komańczy.   

Kolekcję od krewnych pani Darii Boiwki odkupił w cenie 80 000 zł ks. Jan Pipka – 

Proboszcz Parafii Greckokatolickiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła  

w Krynicy Zdroju – podpisanie umowy zakupu z krewnymi właścicielki kolekcji 

nastąpiło 8 września 2021 r.  

W działania służące pozyskaniu części wymaganych środków finansowych 

zaangażowały się: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy „Wilk” 

– kwota w wysokości 11 321 zł pozyskana w ramach zrzutki internetowej, 

Nadleśnictwo Komańcza deklaruje kwotę 4 000 zł, Nadleśnictwo Rymanów kwotę 

3 000 zł, Nadleśnictwo Lesko kwotę 2 000 zł oraz Powiat Sanocki deklaruje kwotę 

5 000 zł. Przy wsparciu ww. podmiotów Gmina Komańcza zamierza odkupić kolekcję 

od proboszcza parafii w Krynicy Zdroju, a w swoim budżecie na 2022 rok 

zabezpieczyła na ten cel kwotę 40 000 zł. 

W związku z powyższym, wsparcie finansowe w kwocie 40 000 zł z budżetu 

Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza w 2022 roku jest w pełni 

uzasadnione. 

 

 


