
UCHWAŁA NR LXII/974/18 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 29 października 2018 r. 

 
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 2018 poz. 913 z późn. zm.  ), 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 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) oraz 
uchwały  Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego  
Nr XVII/285/12 z dnia 30 stycznia 2012 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 
 

1. W Uchwale nr LIX/921/18 z dnia 27 sierpnia 2018 roku punkt 1. podpunkt 2 otrzymuje 

brzmienie: „2) wykreśla się punkty 17,97,131,”. 

2. W załączniku do uchwały Nr LIX/921/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  

27  sierpnia  2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,  

restauratorskie  lub  roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków,  

położonych na  obszarze województwa  podkarpackiego, pt. „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 2018 roku” wprowadza się następujące zmiany: 

1) zmienia się zakres rzeczowy prac w punkcie 56 i 147, 

2) wykreśla się punkty 36, 95,100,   

3) zwiększa dotację dla: 

-  Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju na prace 

konserwatorskie i renowacyjne polichromii ściennej w kościele pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju o kwotę 10 000 zł (punkt 30 załącznika), 

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej na konserwację 

prospektu organowego w kościele pw. św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej o kwotę 

15 000 zł ( punkt 123 załącznika), 

4) udziela się dotacji dla: 

-   Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu na prace 

remontowo – konserwatorskie więźby dachowej i pokrycia dachu w zespole Domu 

Zakonnego w Jarosławiu w wysokości 75 279 zł, 

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Uhercach 

Mineralnych na konserwację ołtarza głównego w kościele pw. św. Stanisława Biskupa  

i Męczennika w Uhercach Mineralnych w wysokości 35 000 zł, 

-   Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława B. M. w Kolonii Polskiej na prace 

remontowo - konserwatorskie konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia 

kościoła filialnego w Dąbrowicy w wysokości 15 000 zł.  

3. Jednolity tekst stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.  

 

 

 

 

 



 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 


