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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 2022 r. poz. 

840)  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 zawierającym 

„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”, zmienionym uchwałą Nr L/841/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) wykreśla się pkt. 111, 

2) zmniejsza się dotację w pkt. 104 ww. załącznika tj. z kwoty 50 000 zł do kwoty 

27 000 zł,  

3) zmienia się zakres rzeczowy prac w punktach:  6, 42, 44, 46, 77, 80, 82, 84, 

86, 87, 89, 

4) zwiększa  się dotacje dla: 

a) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Niwiskach, pkt. 63 ww. 

załącznika, o kwotę 18 000 zł, tj. z kwoty 20 000 zł do kwoty 38 000 zł, 

b) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowach 

Tuszowskich, pkt 67 ww. załącznika, o kwotę 15 000 zł, tj. z kwoty 30 000 

zł do kwoty 45 000 zł, 

5) udziela się dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Huberta  

w Rzeszowie w wysokości 40 000 zł, na prace konserwatorskie malowideł 

ściennych. 

 



 

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  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło nieważność 
postanowienia zawartego w załącznikach do uchwał Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego: nr XLIX/835/22 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego oraz nr 
L/841/22 z dnia 10.06.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego, tj.  
o udzieleniu dotacji celowej dla Gminy Lubaczów na przeniesienie i odbudowę stodoły 
w Kresowej Osadzie w Baszni Górnej w kwocie 50.000 zł. W związku z powyższym 
istnieje konieczność wykreślenia punktu 111 w ww. załącznikach.  
 
Ad.2 W związku z pozyskaniem przez Towarzystwo Przyjaciół Markowej, Zagroda – 
Muzeum Wsi Markowa środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w wysokości 40 000 zł, Towarzystwo pismem z dnia 24.06.2022 r. zwróciło 
się o zmniejszenie kwoty udzielonej dotacji z kwoty 50 000 zł do kwoty 27 000 zł - 
pozycja 104 ww. załącznika. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć 
wysokość udzielonej dotacji o kwotę 23 000 zł. 
 
Ad.3 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 niepozyskania 

dofinansowania z innych źródeł, Beneficjenci ograniczają lub zmieniają zakres prac 

możliwy do wykonania w ramach przyznanych środków. W związku z powyższym, 

konieczna jest zmiana zakresów ww. prac w pkt. 6, 42, 44, 46, 77, 80, 82, 84, 86, 87, 

89  ww. załączników. Wysokość dotacji w każdym przypadku pozostaje bez zmian. 

 

Lp. 

 

 

Beneficjent 

 

Obecny rodzaj prac lub robót 

budowlanych przy zabytku  Proponowany zakres prac  

6 

Brzeziny  

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Mikołaja  

zespół kościoła parafialnego - 

impregnacja deskowania elewacji 

kościoła, dzwonnicy i ogrodzenia   

zespół kościoła parafialnego - 

impregnacja deskowania 

elewacji kościoła 

42 

Krasiczyn 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Marcina  

kościół parafialny - konserwacja 

wyposażenia – obrazy, 

chrzcielnica  

kościół parafialny - 

konserwacja wyposażenia – 

obrazy  

44 

Krosno  

Klasztor Nawiedzenia NMP 

Zakonu Braci Mniejszych 

Konwentualnych 

Franciszkanów  

kaplica Oświęcimów w kościele 

franciszkanów -   konserwacja 

ołtarza drewnianego oraz 6 

obrazów wraz z ramami  

kaplica Oświęcimów w 

kościele franciszkanów -   

konserwacja ołtarza 

drewnianego  

46 

Krosno  
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Trójcy Świętej  

kościół Farny - konserwacja 

obrazów kościół Farny - konserwacja 

obrazu 



77 

Przemyśl 

Klasztor Sióstr Karmelitanek 

Bosych 

kościół Sióstr Karmelitanek Bosych 

- prace konserwatorskie 

polichromii oraz ołtarzy bocznych 

kościół Sióstr Karmelitanek 

Bosych - prace 

konserwatorskie polichromii 

sklepienia 

80 

Przemyśl 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętej Trójcy 

 

kościół parafialny - prace 

konserwatorskie ołtarzy bocznych 

 

kościół parafialny - prace 

konserwatorskie ołtarza 

bocznego 

 

82 

Przeworsk  

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Ducha Świętego  

 

zespół kościoła parafialnego - 

remont i konserwacja elewacji d. 

klasztoru bożogrobowców i 

dzwonnicy   

zespół kościoła parafialnego - 

remont i konserwacja elewacji 

d. klasztoru bożogrobowców 

 

84 

Rakszawa   

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego   

kościół parafialny - prace 

konserwatorskie ołtarzy bocznych  

 

kościół parafialny - prace 

konserwatorskie ołtarza 

bocznego 

86 

Rzeszów 

Parafia Greckokatolicka pw. 

Zaśnięcia Najświętszej Marii 

Panny 

 

budynek kościoła  przy ul. 

Targowej 4 w Rzeszowie - prace 

remontowo-konserwatorskie 

fundamentów, ścian i sklepienia 

 

budynek kościoła  przy ul. 

Targowej 4 w Rzeszowie - 

prace remontowo-

konserwatorskie 

fundamentów 

 

87 

Sędziszów Małopolski 

Klasztor Zakonu Braci 

Mniejszych Kapucynów  

 

budynek klasztoru - prace 

remontowe dachu, wymiana 

stolarki okiennej 

budynek klasztoru - prace 

remontowe dachu 

89 

Sławęcin 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Katarzyny 

kościół parafialny - prace 

konserwatorskie ołtarzy bocznych  
kościół parafialny - prace 

konserwatorskie ołtarza 

bocznego  

 

Ad. 4, 5 Kwotę 73 000 zł, uzyskaną na skutek rezygnacji Towarzystwa Przyjaciół 

Markowej, Zagroda – Muzeum Wsi Markowa z części dotacji w wysokości 23 000 zł 

oraz wynikającą z wykreślenia dotacji dla Gminy Lubaczów w wysokości 50 000 zł - poz. 

111, proponuje przeznaczyć się na; 

- zwiększenie dofinansowania dla Beneficjentów wskazanych pod poz. 63 i 67: 

 

Lp. 

 

 

Beneficjent 

 

Rodzaj prac lub robót 

budowlanych przy zabytku  

 

dotychczasowa 

kwota dotacji  

w zł 

 

Zwiększenie 

kwoty dotacji  

w zł 

63 

Niwiska  

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. św. Mikołaja 

kościół parafialny - remont i 

konserwacja stropu 

 

20 000,- 
38 000,- 

67 

Ostrowy Tuszowskie  

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia 

NMP  

 

kościół parafialny - remont i 

konserwacja pokrycia dachowego 

wraz z instalacją odgromową oraz 

prace renowacyjne elewacji 

 

 

 

30 000,- 
45 000,- 

 

Pozostałą kwotę tj. 40 000 zł proponuje się przeznaczyć na dotację dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Św. Huberta w Rzeszowie z przeznaczeniem na prace 

konserwatorskie malowideł ściennych, dopisując w załączniku poz. 118. 

 



 

 

 

Lp.  Beneficjent  
Rodzaj prac lub robót 

budowlanych przy zabytku  

 

Proponowana kwota 

118 

Rzeszów 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Huberta 

prace konserwatorskie malowideł 

ściennych 

 

40 000 zł 

 

 

 

 


