
 
 

- projekt uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego 

 
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 2020 poz. 1668, 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 
 

Załącznik 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, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/439/20 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/495/20 z 30 listopada  

2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XXIV/400/20, przyznał w dniu  

29 czerwca 2020 roku dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach, znajdujących się na terenie województwa 

podkarpackiego. 

Z uwagi na nieotrzymanie dotacji z innych źródeł przez Parafię Greckokatolicką  

pw. Narodzenia NMP w Chotyńcu zakres prac, początkowo obejmujący tabernakulum 

oraz ikonostas, został zmniejszony przez wnioskodawcę do prac przy tabernakulum. 

Powyższe wynika m.in. z przedłożonej do Urzędu Marszałkowskiego aktualizacji 

planowanych prac konserwatorskich, opinii Podkarpackiego Konserwatora Zabytków 

oraz umowy z wykonawcą dotyczącej wykonania prac konserwatorskich przy 

tabernakulum. 

W związku z tym, konieczne jest dokonanie zmiany zakresu prac w p. 11 załącznika do 

uchwały Nr XXIV/400/20. Wysokość przyznanej dotacji pozostaje bez zmian. 

 

Lp. 

 
 

Podmiot 

 
Zabytek i zakres prac zgodnie  

z uchwałą Nr XXIV/400/20 
z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Proponowany zakres prac  

 
Kwota 
dotacji  

w zł 

11 
Chotyniec  

Parafia Greckokatolicka pw. 
Narodzenia NMP 

Tabernakulum, Ikonostas Tabernakulum 20 000 

 

Ponadto Miasto Tarnobrzeg, widniejące pod pozycją nr 102 w wykazie podmiotów, 

którym przyznano dotację (załącznik do ww. Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego Nr XXIV/400/20) pismem z dnia 25.11.2020 r. poinformowało o braku 

możliwości wydatkowania przyznanej w bieżącym roku dotacji w wysokości 74 tys. zł, w 

związku z tym wykreślono pozycję nr 102. 

 

Wolne środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie dofinansowania dla podmiotu 

wskazanego w p. 99, tj. dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl: 

 

Lp. 

 
 

Podmiot 

 
Zabytek i zakres prac zgodnie  

z uchwałą Nr XXIV/400/20 
z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Kwota dotacji w zł  

 
Proponowana 

wysokość dotacji 
w zł 

99 
Przemyśl 

Związek Gmin Fortecznych  

Fort I Salis Soglio 
Twierdzy Przemyśl  

/mury, bramy/ 
20 000 25 000 

 

oraz na dofinansowanie wniosków Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja  

w Brzezinach, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Siole 

(realizacja wniosków złożonych przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego), a także dla Towarzystwa Salezjańskiego 

Domu Zakonnego w Przemyślu, dodając tym samym punkty 106-108: 

  



 

Lp. 

 
 

Podmiot 

 
 

Zabytek oraz zakres prac wskazany wnioskiem 

 
Kwota 
dotacji  

w zł 

106 

 
Brzeziny 

Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Św. Mikołaja 

 
Kościół parafialny /konfesjonały/ 

10 000 

107 

Nowe Sioło 
Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Wniebowzięcia NMP 

 
Kościół parafialny 
/izolacja pozioma/ 15 000 

108 

Przemyśl 
Towarzystwo Salezjańskie 

Dom Zakonny 

 
Kościół parafialny 

/nakrywa betonowa oraz ceglane fragmenty wieży/ 20 000 

  


