
 

 projekt  

 

UCHWAŁA NR 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

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. 14 ust. 1 pkt 3 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. 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 i Uchwałą Nr XXXIX/642/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. 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) wykreśla się pkt. 55, 103, 

         2) zwiększa się dotację: 

         - w pkt 68 ww. załącznika o kwotę 20 000 zł, tj. z kwoty 20 000 zł do kwoty 40 000 zł,  

         - w pkt 117 ww. załącznika o kwotę 16 000 zł, tj. z kwoty 15 000 zł do kwoty 31 000 zł, 

3) udziela się dotacji dla: 

-  Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bliziance na: 

Cerkiew drewniana - konserwacja wnętrza – 15 000 zł, 

- Parafii Rzymskokatolickiej Księża Michalici w Miejscu Piastowym na: Kościół 

parafialny – konserwacja elewacji – 40 000 zł, 

- Klasztoru Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych  

w Przemyślu na: Budynek klasztoru - konserwacja i restauracja obrazu – portret Biskupa 

Sierakowskiego – 19 000 zł, 

4) zmienia się Beneficjenta w pkt 61 z Jednostki Działalności Gospodarczej Archidiecezji 

Przemysko – Warszawskiej na Archidiecezję Przemysko – Warszawską Kościoła 

Greckokatolickiego w Polsce, 

5) zmienia się zakres rzeczowy prac w punkcie 21. 

 

 



 

 

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 Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej 

Ad.1. Z dotacji zrezygnowały następujące podmioty:  

1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Ofiarowania NMP w Pełnatyczach, widniejąca  

w wykazie Beneficjentów pod pozycją nr 55 (załącznik do ww. Uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego Nr XXXVII/592/21) - 20 000 zł, 

2) Powiat Przeworski, widniejący w wykazie Beneficjentów pod pozycją nr 103 ww. 

załącznika - 90 000 zł.  

W związku z powyższym proponuje się wykreślić pozycję nr 55 i 103.  

 

Ad. 2 i Ad. 3. Kwotę 110 000 tys. zł wynikłą z rezygnacji ww. Beneficjentów, proponuje się 

przeznaczyć dla wnioskodawców, którym do zakończenia prac brakuje środków finansowych tj. 

na: 

1) zwiększenie dotacji dla: 

− Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Radymnie na Kościół parafialny – 

remont  elewacji – pkt 68 ww. załącznika o kwotę 20 000 zł, tj. z kwoty 20 000 zł do kwoty 

40 000 zł,  

− Gminy Frysztak na prace konserwatorskie schronu tunelowego dla pociągu sztabowego 

–  pkt. 117 ww. załącznika o kwotę 16 000 zł, tj. z kwoty 15 000 zł do kwoty 31 000 zł, 

2) udzielić dotacji dla:  

− Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bliziance  na: Cerkiew 

drewniana - konserwacja wnętrza – 15 000 zł – poz. 118 załącznika, 

− Parafii Rzymskokatolickiej Księża Michalici w Miejscu Piastowym na: Kościół parafialny 

– konserwacja elewacji – 40 000 zł – poz. 119 załącznika, 

− Klasztoru Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Przemyślu 

na: Budynek klasztoru - konserwacja i restauracja obrazu – portret Biskupa 

Sierakowskiego – 19 000 zł – poz. 120 załącznika. 

 

Ad. 4. W związku z omyłką zaistniałą w załączniku do uchwały nr XXXIX/642/21  

z dnia 30 sierpnia 2021 r. w pkt. 61 – proponuje się zmianę Beneficjenta: z Jednostki 

Działalności Gospodarczej Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej na Archidiecezję 

Przemysko-Warszawską Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. Jednostka Działalności 

Gospodarczej Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej jako jednostka wyodrębniona  

z Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce,  

w chwili obecnej zawiesza swoją działalność. Nazwa zmienionego Beneficjenta wprowadzona  

w  uchwale nr XXXIX/642/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. jest prawidłowa. Wysokość dotacji oraz 

rodzaj prac, na które przeznaczona jest dotacja z budżetu Województwa, pozostają bez zmian.  

 

Ad. 5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Haczowie otrzymała dotację na 

wykonanie impregnacji w zabytkowym kościele w wysokości 30 000 zł poz. 21 ww. załącznika. 

W związku z niepozyskaniem środków finansowych z innych źródeł prace nie zostały 

rozpoczęte. Natomiast wynikła pilna potrzeba wykonania remontu instalacji sygnalizacji pożaru 

(SSP). Proponuje się przeznaczyć przyznaną dotację na nowy zakres, tj. Zabytkowy kościół – 

remont instalacji sygnalizacji pożaru (SSP). Wysokość dotacji pozostaje bez zmiany.   


