
UCHWAŁA NR 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w Rzeszowie 
z dnia 

zmieniająca uchwałę Nr XLV/951/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia      
22 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego zmienionej Uchwałą 
Nr LIV/1059/14  z  dnia 29 sierpnia 2014 r. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., 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 
 

Załącznik do uchwały Nr LIV/1059/14 Sejmiku  Województwa Podkarpackiego   

z dnia 29 sierpnia 2014 roku  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru   zabytków,   położonych   na   obszarze   województwa  podkarpackiego,  
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 2014 
roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.  

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

W związku z uzyskaniem informacji, że Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Bartłomieja w 

Majdanie Królewskim zakończyła i rozliczyła prace, na które w projekcie uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego zostało zaproponowane 

zwiększenie dotacji o 10.000 zł, zaistniała potrzeba wprowadzenia poprawki do ww. uchwały w 

ramach, której proponuje się zmniejszenie wysokości dotacji dla parafii w Majdanie Królewskim o 

10.000 zł.  

Ponadto proponuje się zwiększyć dotację o 30.000 zł dla Gminy Zagórz na prace 

remontowo- konserwatorskie Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych w Zagórzu oraz udzielić 

dotacji w wysokości 15.000 zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Króliku 

Polskim na prace remontowo- konserwatorskie dzwonnicy i ogrodzenia zespołu cerkiewnego w 

Bałuciance. Przyznanie i zwiększenie dotacji podyktowane jest trudną sytuacją finansową tych 

Beneficjentów, a rozpoczęte prace przy obiektach należy koniecznie zakończyć przed okresem 

zimowym.  

 

 


