
 
 

 projekt  
UCHWAŁA NR 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia                       

zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXVII/592/21  
z dnia 31 maja 2021 roku zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/619/21 z dnia 28 czerwca 
2021 roku 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. 14 ust. 1 pkt 3 i 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 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 710, z późn. zm.) oraz 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/594/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 r. 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala co następuje: 
 

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

z dnia 31 maja 2021 roku zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/619/21 z dnia 28 czerwca 

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: 

 

1) zmienia się zakres rzeczowy prac w punktach: 21, 22, 37, 39, 46, 48, 54,60,62,71, 

76,79, 80,109,113, 

2) zmienia się Beneficjenta w pkt 61 z Jednostki Działalności Gospodarczej 

Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej na Archidiecezję Przemysko – 

Warszawską Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, 

3) wykreśla się pkt. 75, 

4) zmniejsza się dotację w pkt. 38 ww. załącznika tj. z kwoty 50 000 zł do kwoty 

25 000 zł, 

5) udziela się dotacji dla: 

⎯ Parafii Rzymskokatolickiej pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach na: 

Kościół parafialny - konserwacja ołtarza Św. Anny – 10 000 zł, 

⎯ Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Wietrznie na: 

Kościół parafialny - konserwacja szafy organowej i remont organów –  

10 000 zł. 

⎯ Gminy Frysztak na: Prace konserwatorskie schronu tunelowego dla pociągu 

sztabowego – 15 000 zł. 



2. Załącznik do uchwały, o której mowa w ust.1 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 zmieniającej 

 

Ad.1 Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XXXVII/592/21, przyznał w dniu  

31 maja 2021 roku dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. 

Beneficjenci, którym udzielono dotacji zostali pisemnie poinformowani o przyznaniu 

wsparcia na zabytki z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz o jego wysokości. 

Ze złożonych do Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego aktualizacji 

zakresów rzeczowych dotowanych prac wynika, iż w związku z otrzymaniem niższej 

dotacji od wnioskowanej lub nie pozyskania dofinansowania z innych źródeł, 

Beneficjenci ograniczają lub zmieniają zakres prac (określony we wniosku) możliwy do 

wykonania w ramach przyznanych środków.  

W związku z powyższym, konieczna jest zmiana zakresów ww. prac w pkt. 

21,22,37,39,46,48,54, 60, 62, 71, 76, 79, 80, 109, 113 załącznika do uchwały Nr 

XXXVII/592/21.  

Wysokość dotacji w każdym przypadku pozostaje bez zmian. 

 

Lp. 

 
 

Beneficjent 

 
Rodzaj prac lub robót 

budowlanych przy zabytku 
zgodnie z uchwałą  
Nr XXXVII/592/21 

z dnia 31 maja 2021 r. 

Proponowany zakres prac, 
zgodny z Aktualizacją  

21 

Haczów 
Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia 
NMP  

Zabytkowy kościół, spichlerz, 
ogrodzenie – wykonanie 
impregnacji  

Zabytkowy kościół – 
wykonanie impregnacji 

22 

Harta 
Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Św. Mikołaja 
Bpa 

Kościół parafialny, dzwonnica, 4 
kapliczki – prace remontowe 
cokołu, elewacji oraz izolacja 
przeciwwilgociowa 

Kościół parafialny – prace 
remontowe cokołu, elewacji 
oraz izolacja 
przeciwwilgociowa 

37 

Kosienice   
Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Matki Bożej 
Bolesnej 

Remont elewacji wschodniej i 
dachu nad nawą główną oraz 
schodów i drzwi do kruchty w 
kościele pw. Świętej Trójcy w 
Kosienicach „Kościół w lesie” 

Remont elewacji i dachu 
kościoła pw. Świętej Trójcy w 
Kosienicach „Kościół w lesie” 

39 

Kraków  
Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia Św. 
Wincentego a Paulo 

Kościół w Moszczanach - 
wykonanie izolacji, wymiana 
stolarki 

Kościół w Moszczanach - 
wykonanie izolacji 

46 

Lipa  
Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. 
Wniebowstąpienia 
Pańskiego 

Remont elewacji, podłogi oraz 
wymiana instalacji elektrycznej w 
dawnej cerkwi pw. Paraskewi w 
Lipie 

Remont elewacji i podłogi w 
dawnej cerkwi pw. 
Paraskewi  
w Lipie 

48 

Markowa  
Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Św. Doroty 

Kościół parafialny - prace 
remontowo-konserwatorskie przy 
elewacji, fundamentach oraz 
stolarce okiennej 

Kościół parafialny - prace 
remontowo-konserwatorskie 
przy elewacji i fundamentach  



54 

Ostrowy Tuszowskie 
Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia 
NMP 

Kościół parafialny - prace 
budowlano-konserwatorskie 
dachu, więźby dachowej, 
elewacji, instalacji odgromowej 

Kościół parafialny - prace 
budowlano-konserwatorskie 
dachu, więźby dachowej i 
instalacji odgromowej 

60 

Przemyśl  
Archidiecezja 
Przemyska 
Obrządku 
Łacińskiego 

Rewitalizacja zespołu pałacowo-
parkowego w Maćkowicach - 
odtworzenie dachu budynku, 
remont ścian, wymiana podłoży 
posadzki 

Rewitalizacja zespołu 
pałacowo-parkowego  
w Maćkowicach - remont 
ścian, wymiana podłoży 
posadzki 

62 

Przemyśl  
Klasztor Sióstr 
Karmelitanek Bosych 

Konserwacja polichromii na 
sklepieniu i trzech ołtarzy 
bocznych w kościele pw. MB 
Szkaplerznej 

Konserwacja polichromii na 
sklepieniu w kościele pw. MB 
Szkaplerznej 

71 

Ryszkowa Wola  
Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Św. Świętych 
Piotra  
i Pawła 

Kościół parafialny - remont 
elewacji dachu oraz dzwonnicy 

Kościół parafialny - remont 
pokrycia dachu, roboty 
impregnacyjne 

76 

Sławęcin  
Parafia 
Rzymskokatolicka  
pw. Św. Katarzyny  

Kościół parafialny - konserwacja 
przy ołtarzach  Kościół parafialny - 

konserwacja ołtarza 
bocznego (lewa strona) 

79 

Trzciana-Zawadka 
Rymanowska Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Chrystusa Króla 

Konserwacja nagrobków z 
dawnego cmentarza 
przycerkiewnego - nagrobek 
Anny Kinasiewiczowej  
i nagrobek Heleny 
Warchałowskiej 

Prace konserwatorskie płyty 
nagrobnej z XVIII w. z 
dawnego cmentarza 
przycerkiewnego 

80 

Trzcinica 
Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Przemienienia 
Pańskiego i Św. 
Doroty 

Kościół parafialny - roboty 
budowlane pokrycia gontowego, 
elewacji, ogrodzenia 

Kościół parafialny - roboty 
budowlane - pokrycie 
gontowe, elewacja 

109 

Ustrzyki Dolne 
Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami 
Oddział Bieszczadzki 

cerkiew greckokatolicka w 
Liskowatem - prace remontowo-
konserwatorskie balkonu 
babińca, stolarka okienna 

cerkiew greckokatolicka w 
Liskowatem - prace 
remontowo-konserwatorskie; 
pokrycie gontowe dachu  
 

113 

Rzeszów 
Parafia 
Greckokatolicka pw. 
Zaśnięcia NMP 

prace remontowo-
konserwatorskie przy 
fundamentach, ścianach i 
sklepieniu cerkwi 

prace remontowo-
konserwatorskie przy 
fundamentach 

 
 
Ad.2 Proponuje się uwzględnić prośbę Beneficjenta, tj. Jednostki Działalności 
Gospodarczej Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej, wskazanego pod pozycją nr 61 
załącznika do ww. Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXVII/592/21 i 
dokonać zmiany Beneficjenta z Jednostki Działalności Gospodarczej Archidiecezji 
Przemysko-Warszawskiej na Archidiecezję Przemysko-Warszawską Kościoła 
Greckokatolickiego w Polsce. Jednostka Działalności Gospodarczej Archidiecezji 
Przemysko-Warszawskiej jest jednostką wyodrębnioną z Archidiecezji Przemysko-



Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, w chwili obecnej zawiesza swoją 
działalność i związku z tym prosi o ww. zmianę. Wysokość dotacji oraz rodzaj prac na 
który przeznaczona jest dotacja z budżetu Województwa pozostają bez zmian.  
 
Ad.3 Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Siedliskach-Bogusz, widniejąca  
w wykazie Beneficjentów pod pozycją nr 75, (załącznik do ww. Uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego Nr XXXVII/592/21) zrezygnowała z przyznanej dotacji w 
wysokości 10 000 zł, w związku z tym proponuje się wykreślić pozycję nr 75.  
 
Ad.4 W związku z nie pozyskaniem przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Stanisława 
Biskupa w Kosinie środków finansowych z innych źródeł,  parafia zwróciła się z prośbą  
o zmniejszenie kwoty udzielonej dotacji z kwoty 50 000 zł do kwoty 25 000 zł - pozycja 
38 ww. załącznika. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć wysokość 
udzielonej dotacji do kwoty 25 000 zł.  
 
Ad.5 Kwotę 35 tys. zł wynikłą z rezygnacji ww. Beneficjatów proponuje się przeznaczyć 
na dofinansowanie:  
 

Lp. 

 
 

Beneficjent 

 
Rodzaj prac lub robót 

budowlanych przy 
zabytku  

 
Kwota dotacji  

w zł 

115 

Jaśliska  
Parafia  
pw. Katarzyny 
Aleksandryjskiej  

Kościół parafialny - 
konserwacja ołtarza Św. 
Anny 

10 000 

116 

Wietrzno  
Parafii 
Rzymskokatolickiej  
pw. Św. Michała 
Archanioła 

Kościół parafialny - 
konserwacja szafy 
organowej i remont 
organów 

10 000 

117 

Gmina Frysztak  Prace konserwatorskie 
schronu tunelowego dla 
pociągu sztabowego 

15 000 

 

 

 


