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UCHWAŁA NR………………….. 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w Rzeszowie 

z dnia……………………….. 

zmieniająca uchwałę nr XXX/508/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 17 grudnia 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. 

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 r. poz. 282 z późn. zm.) Sejmik Województwa 

Podkarpackiego uchwala co następuje: 

§ 1 

W załączniku do Uchwały nr XXX/508/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 17 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1. W § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

a) „4. W przypadku, gdy wnioskodawca w zakresie przyznanej dotacji może 

zostać uznany za przedsiębiorcę, należy dołączyć informację o otrzymanej 

pomocy publicznej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc 

publiczną oraz w ciągu dwóch poprzedzających, lat lub oświadczenie  

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis z uwzględnieniem Rozporządzenia 

Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r.” 

 

b) W § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane podmiotowi, o którym mowa § 4 ust. 4, dokonywane na podstawie 

przepisów regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców 

w tym ustępie wymienionych, jest możliwe do 30 czerwca 2024 r.” 

2. W § 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Beneficjent w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania jest 

zobowiązany złożyć sprawozdanie ze zrealizowanych prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dołączając także 



dokumentację fotograficzną (co najmniej 3 kolorowe zdjęcia w formacie  

nie mniejszym niż 10x15 cm oraz w formie cyfrowej - dysk cd lub pendrive)  

z przeprowadzonych prac i ich efektu.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 



Uzasadnienie 

 W związku z dodatkowym zgłoszeniem mailowym w dniu 7 stycznia 2021 r. 

interpretacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącej wskazania 

konkretnego terminu udzielania pomocy de minimis, który zgodnie  

z rozporządzeniem 1407/2013 obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 r. Zmiany tej 

dokonuje się w celu zachowania większej przejrzystości reguł, zasadne jest 

ograniczenie bezpośrednio w treści projektu uchwały możliwości udzielania pomocy 

de minimis zgodnie w ww. rozporządzeniem. Dlatego w ust. 4 i 5 w § 4 uchwały  

nr XXX/508/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 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, zostaje zmienione 

brzmienie, w którym wskazuje się konkretną datę udzielania ww. pomocy. 

 Ponadto ust.8 w § 9 zostaje zmieniony i do sprawozdania ze zrealizowanych 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, 

beneficjent jest zobowiązany dołączyć dokumentację fotograficzną w postaci 

3 kolorowych zdjęć w formacie nie mniejszym niż 10x15 cm z przeprowadzonych 

prac i ich efektu. Forma cyfrowa została poszerzona o nośnik pendrive. Zmiana  

ta podyktowana jest umożliwieniem beneficjentom wyboru formy elektronicznej 

wymaganej przy sprawozdawczości. 

 


