
UCHWAŁA Nr 282 / 5598 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 28 maja 2021r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji  
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa podkarpackiego. 

 

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

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze 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. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) oraz uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego Nr XXX/508/20 z dnia 17 grudnia 2020 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, 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Przyjmuje się autopoprawkę do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach  wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego przyjętej 

uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 279/5552/21 z dnia  

24 maja 2021 r. polegającą na dodaniu w załączniku do projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego następujących Beneficjentów, którym 

udziela się dotacji: 

1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze  

na konserwację i restaurację zabytkowej kaplicy pw. Św. Barbary  

przy kościele parafialnym - kwotę 40 000 zł, 

2) Klasztoru OO. Bernardynów Zakonu Braci Mniejszych w Leżajsku  

na konserwację ambony w Bazylice - kwotę 40 000 zł, 

3) Parafii Greckokatolickiej pw. Zaśnięcia NMP w Rzeszowie na prace 

remontowo - konserwatorskie przy fundamentach, ścianach i sklepieniu cerkwi 

- kwotę 20 000 zł. 

2. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego załącznik  

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 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 2021 roku” w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

       W związku z decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego proponuje się  

wprowadzić autopoprawkę do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do  rejestru  

zabytków, położonych  na obszarze  województwa podkarpackiego przyjętej uchwałą 

Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 279/5552/21 z dnia 24 maja 2021 r. 

polegającą na udzieleniu dotacji dla: 

1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze  

na konserwację i restaurację zabytkowej kaplicy pw. Św. Barbary  

przy kościele parafialnym - kwotę 40 000 zł (poz. 111 załącznika), 

2. Klasztoru OO. Bernardynów Zakonu Braci Mniejszych w Leżajsku  

na konserwację ambony w Bazylice - kwotę 40 000 zł (poz. 112 

załącznika), 

3. Parafii Greckokatolickiej pw. Zaśnięcia NMP w Rzeszowie na prace 

remontowo - konserwatorskie przy fundamentach, ścianach i sklepieniu 

cerkwi - kwotę 20 000 zł (poz. 113 załącznika). 

  

 

 


