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

województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547 ), 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, 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 XLIX/835/22  

z dnia 30 maja 2022 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 2022 roku” wprowadza się następujące zmiany: 

1) wykreśla się pkt. 68, 

2) zmienia się zakres rzeczowy prac w punkcie 52. 

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 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XLIX/835/22, przyznał w dniu  

30 maja 2022 roku dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. 

W przypadku otrzymania niższej dotacji od wnioskowanej lub nie pozyskania 

dofinansowania z innych źródeł, Beneficjenci ograniczają lub zmieniają zakres prac 

możliwy do wykonania w ramach przyznanych środków. Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Wniebowstąpienia Pańskiego w Lipie złożyła dwa wnioski na:  

⎯ dawna cerkiew grekokatolicka w Lipie - konserwacja wyposażenia – na które 

otrzymała dotację w wysokości 30 000 zł – pozycja 52 załącznika,  

⎯ dawna cerkiew grekokatolicka w Lipie - remont podłogi oraz wymiana instalacji 

elektrycznej – nie przyznano dofinansowania. 

W związku z tym, iż drugie zadanie tj. remont podłogi oraz wymiana instalacji 

elektrycznej jest priorytetowe, ponieważ bez wykonania tych prac nie można przystąpić 

do realizacji konserwacji wyposażenia, proponuje się zamienić zakres prac w ww. 

pozycji.  

Kolejną kwestią jest informacja wskazująca na pozyskanie przez Klasztor OO. 

Karmelitów w Pilźnie z różnych źródeł środków finansowych przekraczających 100% 

wartość zadania pn.: Klasztor OO. Karmelitów, prace konserwatorskie elewacji, na które 

również z budżetu Województwa Podkarpackiego została udzielona dotacja 

w wysokości 64 tys. zł -  proponuje się wycofać ww. dotację 

 

 

 


