
Projekt 
Uchwała Nr  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia  

 
w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego 
 
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz na podstawie 
art. 77, art. 81 ust. 1 i 2, art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 poz. 282 z późn. zm.) 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Określa się zasady i kryteria udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na obszarze województwa podkarpackiego, stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Traci moc uchwała Nr XVIII/297/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 
stycznia 2020 r., zmieniona uchwałą Nr XXIII/379/20 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa podkarpackiego.  

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego, realizując obowiązki wynikające  

z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, udziela wsparcia finansowego 

na działania mające na celu zachowanie substancji materialnej cennych obiektów 

historycznych w regionie. Rokrocznie podmioty ubiegające się o dotacje na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków otrzymują środki finansowe umożliwiające ratowanie najbardziej 

zniszczonych obiektów i dające szansę na przywrócenie im dawnej świetności.  

Uchwała Nr XVIII/297/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 

stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego, 

obowiązuje do 30 czerwca 2021 r. Wobec powyższego zachodzi konieczność 

modyfikacji ww. zasad i kryteriów.  

Ich celem jest z jednej strony zapewnienie zgodności z obowiązującymi 

unormowaniami prawnymi, z drugiej zaś uwzględnienie zgłaszanych uwag  

i oczekiwań wnioskodawców. Wprowadzone zmiany wpłyną na zwiększenie 

przejrzystości zasad i kryteriów udzielania dotacji z budżetu Województwa na prace 

konserwatorskie i roboty budowalne przy obiektach zabytkowych.  

Proponowane zmiany dotyczą: 

1. Zakresu prac możliwych do objęcia dotacją – rozszerza się katalog prac i robót 

możliwych do objęcia finansowaniem, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami, w tym m.in. o ekspertyzy techniczne i konserwatorskie, 

badania konserwatorskie lub architektoniczne, dokumentacje konserwatorskie, 

programy prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektów 

budowlanych i in.   

2. Sposobu uzasadniania składanych wniosków w przypadku dotacji 

przekraczającej 50% nakładów koniecznych do poniesienia przez beneficjenta 

oraz wyższych kwot niż określone limity. Proponuje się, aby w takich 

przypadkach - oprócz odpowiedniego uzasadnienia we wniosku - był wymóg 

dołączenia opinii Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak 

również, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku nieruchomym, ekspertyzy 

uprawnionego w tym zakresie rzeczoznawcy. 

3. Sposobu wypełniania wniosków – rezygnacja z odręcznego wypełniania 

wniosków oraz innych formularzy na rzecz wydruku komputerowego.  

4. Sposobu informowania wnioskodawcy o błędach formalnych, które można 

poprawić. Proponuje się zamieszczenie zbiorczej informacji o wszystkich takich 

wnioskach na stronie internetowej Urzędu, pod adresem wskazanym 

w ogłoszeniu o konkursie, wyznaczając dla beneficjentów termin 7 dni 

roboczych od dnia publikacji na dostarczenie skorygowanych wniosków. 

5. Wprowadzenia zapisu, że komisja powołana do oceny wniosków ma charakter 

doradczy i konsultacyjny. Komisja, na podstawie oceny wniosków wg 

wprowadzonych kryteriów sporządza wykaz podmiotów, którym rekomenduje 



się udzielenie dotacji z podaniem proponowanych kwot dotacji dla 

poszczególnych zadań, jak również wykaz podmiotów, którym nie rekomenduje 

się udzielenia dotacji  

6. Terminu wykorzystania dotacji - do 31 grudnia; do tej pory było do 15 grudnia, 

7. Terminu złożenia aktualizacji zakresu i kosztorysu prac - 14 dni od otrzymania 

zawiadomienia o przyznaniu dotacji; do tej pory było 30 dni. 

8. Terminu składania sprawozdania – należy je złożyć do 30 dni od dnia 

zakończenia realizacji zadania. 

9. Wprowadzenia obowiązku udokumentowania przez beneficjenta  

w sprawozdaniu z realizacji prac informowania o wsparciu finansowym 

udzielonym z budżetu Województwa Podkarpackiego na prowadzone prace np. 

poprzez umieszczenie przy obiekcie tablicy/ tabliczki informacyjnej  

w brzmieniu: „Prace przy zabytku zrealizowano przy wsparciu finansowym 

Województwa Podkarpackiego”. 

 


