
UCHWAŁA NR 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w Rzeszowie 
z dnia 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 

 

dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r. t.j. poz. 596 z póź. zm.),   art. 77, art. 81 ust. 1  
i art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego  nr  XVII/285/12  z  dnia 30  stycznia 2012 r.  w  sprawie  określenia 
zasad   udzielenia  dotacji  na   prace  konserwatorskie,  restauratorskie   lub   roboty 
 budowlane przy  zabytkach  wpisanych do rejestru  zabytków, położonych   na   
obszarze województwa podkarpackiego

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala co następuje: 

  
 

 
§ 1 

 
1. W załączniku do uchwały Nr XXXV/671/13 Sejmiku  Województwa Podkarpackiego   

z dnia 24 czerwca 2013 roku  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
dorejestru   zabytków,   położonych   na   obszarze   województwa  podkarpackiego

1) wykreśla się pkt. 28, 37,109. 

,  
pt. „Wykaz Beneficjentów, którym została udzielona dotacja na prace 
konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2013 
roku” zmienionego Uchwałą Nr XXXVII/724/13 dnia 26 sierpnia 2013 i Uchwałą Nr 
XXXVIII/749/13 z dnia 23 września 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:  

2) zwiększa się dotację dla; 
- Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance na 
prace konserwatorskie ołtarza bocznego Serca Jezusowego w kościele pw. 
Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance o 10 000 zł, 

- Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Józefa w Tarnawcu na konserwację 
polichromii ściennej w nawie głównej kościoła pw. Św. Józefa w Tarnawcu  
o 10 000 zł. 

3) udziela się dotacji dla: Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Antoniego 
Padewskiego w Nagoszynie na prace remontowo – konserwatorskie dzwonnicy 
wraz z systemem sterującym pracą dzwonów przy kościele parafialnym  
w Nagoszynie – 20 000 zł. 

2. Jednolity tekst Załącznika do uchwały, o której mowa w ust.1 stanowi Załącznik do 
niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Uzasadnienie do uchwały zmieniającej –  
 

I. Zmniejszenia
1.  Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w Zasadach i kryteriach udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 

- „Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej Beneficjent jest 

zobowiązany w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji  

o przyznaniu dotacji – do złożenia aktualizacji zakresu oraz kosztorysu prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku” .  

 na łączną kwotę 40 000 zł: 

           Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Piotra i Pawła  w Jurowcach otrzymała 

dotację w wysokości 10 000 zł na prace konserwatorskie i budowlane przy 

kościele – wnioskowała o dotację w wysokości 48 809 zł. W związku z powyższym 

miała obowiązek złożyć aktualizację. Do chwili obecnej do urzędu nie wpłynął 

wymagany dokument. 

2.        Zgodnie z § 3 ust.1 ww. zasad i kryteriów „Dotacja z budżetu Województwa 

Podkarpackiego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy tym samym zabytku w danym roku budżetowym może być 

udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub 

robót budowlanych przy zabytku”. 

Biorąc pod uwagę powyższe uznajemy, że Parafia 

zrezygnowała z przyznanej dotacji – pkt. 37 załącznika . 

- Parafia Rzymsko - Katolicka  pw. Św. Jana Chrzciciela w Iwli – dotacja w 

wysokości 10 000 zł. Parafia złożyła 

- Gmina Cieszanów – dotacja w wysokości 20 000 zł. Gmina 

 aktualizację  z której wynika, że znacząco 

został zawężony zakres planowanych do realizacji prac, a co za tym idzie 

zmniejszone zostały koszty ich realizacji - z kwoty 40 356,37 do kwoty 19 990 zł. 

W tej sytuacji wysokość przyznanej dotacji przekracza 50% nakładów koniecznych 

na ich wykonanie - pkt. 28 załącznika . 

 złożyła 

       W związku z niedopełnieniem przez Beneficjentów wymogów wynikających  

z powyższego uregulowania uznajemy, że nie spełniają warunków do uzyskania 

 aktualizacje   

z której wynika, że również został zawężony zakres planowanych do realizacji 

prac oraz zostały zmniejszone koszty ich realizacji - z kwoty 160 928 do kwoty 

39 601 zł. Tym samym wysokość przyznanej dotacji przekracza 50% nakładów 

koniecznych na ich wykonanie – pkt. 109. 



dotacji, i w  zaistniałym stanie faktycznym nie jest możliwe zawarcie z nimi umowy. 

proponuje się wykreślić pkt. 28,37,109. 

II. Zwiększenia 

1.  Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance na  

prace konserwatorskie ołtarza bocznego Serca Jezusowego w kościele pw. 

Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance (pkt. 20 ww. załącznika) o 10 000 zł tj. 

do kwoty 20 000 zł  – wartość prac: 60 500 zł, 

na łączną kwotę 40 000 zł – na wniosek komisji Edukacji, Kultury  

i Kultury Fizycznej z dnia 20 czerwca br. proponuje się zwiększyć dotację dla: 

2. Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Józefa w Tarnawcu na konserwację 

polichromii ściennej w nawie głównej kościoła  pw. Św. Józefa w Tarnawcu (pkt. 95 

ww. załącznika) o 10 000 zł tj do kwoty 20 000 zł - wartość prac :80 004 zł. 

III. Udzielić dotację – w związku ze złym stanem technicznym wieży oraz wadliwym 

wykonaniem niektórych elementów konstrukcji i automatyki dzwonów może nastąpić 

katastrofa budowlana nie tyko na wieży kościelnej ale również na terenie całej 

zabytkowej świątyni. Zaistniałe zagrożenia należy niezwłocznie wyeliminować 

zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej i konserwatorskiej. W związku  

z powyższym proponuje się udzielić dotację dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. 

Antoniego Padewskiego w Nagoszynie na prace remontowo – konserwatorskie 

dzwonnicy wraz z systemem sterującym pracą dzwonów  przy kościele parafialnym  

w Nagoszynie w wysokości  20 000 zł –(pkt. 115 załącznika)  - wartość prac 24 354 

zł.   

 
 


