
 
UCHWAŁA NR XXIII/379/20  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 25 maja 2020 r.   
 
w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji 

celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, 

znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. 
 

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 77, art. 81 ust. 1 i art. 82 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 282) oraz art. 216 ust. 2 pkt 2 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
W uchwale Nr XVIII/297/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia                     

27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych                        

i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie 

województwa podkarpackiego, po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: 

 
„§ 12a. 

 
1. Ogłoszenie naboru wniosków w 2020 roku publikuje się w czerwcu 2020 roku, 

nie później niż do dnia 15 czerwca 2020 roku. 

2. Nie jest wymagane ponowne złożenie wniosków o dotacje celowe na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się 

na terenie województwa podkarpackiego, które były złożone w ramach  naboru 

na podstawie Uchwały nr 128/2965/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

z dnia 2 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o dotacje 

celowe z budżetu Województwa Podkarpackiego na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych                                            

i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie 

województwa podkarpackiego na 2020 rok i uzyskanie pozytywnej oceny 

merytorycznej Komisji ds. zabytków.” 

 
 



§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


