
UCHWAŁA NR 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w Rzeszowie 

z dnia 

zmieniająca uchwałę 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 poz. 1668 z późn. 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 poz. 282 z późn. zm.) oraz uchwał Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego   Nr XXX/508/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.  i Nr XXXVII/594/21 z dnia 
31 maja 2021r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub  roboty  budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków, 
położonych na obszarze województwa podkarpackiego  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. W załączniku do uchwały Nr XXXVII/592/21 r. Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do  rejestru zabytków,  położonych  na  obszarze  województwa  podkarpackiego, 

zawierający „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” wprowadza się następujące zmiany: 

    - wykreśla się punkt 91 ww. załącznika: Zawada - Parafia Rzymskokatolicka  

pw. Narodzenia NMP – Kościół parafialny – konserwacja pianoli w ołtarzu – 50 000 zł, 

   - udziela się dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny 

w Jarosławiu na konserwację i restaurację elewacji kaplicy w klasztorze w wysokości 

50 000 zł.  

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

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zakwestionowała montaż finansowy 

zadania pn. Kościół parafialny – konserwacja pianoli w ołtarzu, realizowanego przez 

Parafię Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP w Zawadzie, na które Sejmik 

Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XXXVII/592/21 z dnia 31 maja 2021 roku 

przyznał dotację w wysokości 50 000 zł. 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wykreślić ww. pozycję (poz. 91 załącznika)  

i jednocześnie proponuje się udzielić dotacji w wysokości 50 000 zł dla 

Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu na 

konserwację i restaurację elewacji kaplicy w klasztorze.  

 

 


