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UCHWAŁA NR 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia                       

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych w 2020 roku na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych  
i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie 
województwa podkarpackiego. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), art. 77, art. 81 ust. 1 i art. 82 ustawy z dnia 23 lipca  

2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.) 

oraz Uchwały Nr XVIII/297/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 stycznia  

2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych  

do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego, zmienionej 

Uchwałą Nr XXIII/379/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 maja 2020 r. 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

1. W załączniku do uchwały Nr XXIV/400/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyznania dotacji celowych w 2020 roku na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych  

i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa 

podkarpackiego: 

1) zmienia się zakres rzeczowy prac w punktach: 5, 6, 19, 29, 30, 33, 37, 43, 44, 

48, 53, 54, 58, 60, 75, 101, 

2) prostuje się pomyłkę w nazwie zabytku w pkt. 34, 

3) wykreśla się pkt. 46, 

4) wprowadza się zmiany w pkt: 5, 41, 95 dotyczące kwot przyznanych dotacji, 

5) dodaje się punkt 105. 

 

2. Załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku  

do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


