
Projekt 

UCHWAŁA NR 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w Rzeszowie 
z dnia 

 
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 2022 r. poz. 547 t.j.), 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  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Udziela  się  dotacji   na   prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane  
przy zabytkach  wpisanych do  rejestru zabytków,  położonych  na obszarze 
województwa podkarpackiego podmiotom wymienionym w załączniku do niniejszej 
uchwały, w  wysokości w nim określonej. 

§ 2 
 

Szczegółowe zasady, termin udzielenia oraz sposób rozliczenia dotacji określą umowy 
zawarte z poszczególnymi podmiotami, określonymi w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
 

Tegoroczny nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy  zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego został zakończony  

31 stycznia 2022 roku. Do tutejszego urzędu wpłynęło ogółem 231 wniosków na 

łączną kwotę oczekiwanej dotacji 23 827 574 zł, z tego: 160 wniosków złożyły 

parafie, 31 wniosków złożyły jednostki samorządu terytorialnego, 15 wniosków 

złożyły inne podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych. 25 wniosków 

nie podlegało ocenie formalnej - wpłynęły po zakończeniu naboru lub na 

niewłaściwych formularzach. Zgodnie z zasadami i kryteriami przyjętymi uchwałą 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXX/508/20 z dnia  17 grudnia 2020 r. 

Komisja  powołana  przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 

363/7295/22 z dnia 1 marca 2022 r. oceniła 206 złożonych wniosków. Ocenie 

merytorycznej nie podlegało 25 wniosków, które nie kwalifikowały się do 

dofinansowania, gdyż nie spełniały wymagań formalnych zawartych w ww. zasadach. 

Środki finansowe w wysokości 4 905 000 zł na ww. dotacje zostały ujęte 

w budżecie województwa:  dział 921, rozdział 92120, § 2720.  

Dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane określone w załączniku do niniejszej uchwały 

przyczynią się do poprawy ich stanu zachowania, zabezpieczenia przed 

niszczeniem, usunięcia niebezpieczeństwa budowlanego oraz zabezpieczenia 

konserwatorskiego dzieł sztuki i zabytkowych przedmiotów. 

 

 

 

 


