
UCHWAŁA NR XLII/703/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 29 listopada 2021 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. 14 ust. 1 pkt 3 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 poz. 1668 z późn. zm.), art. 77, art. 81 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 710, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/508/20 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów 

udzielania 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 

XXXVII/592/21 z dnia 31 maja 2021 roku zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/619/21  

z dnia 28 czerwca 2021 roku i Uchwałą Nr XXXIX/642/21 z dnia 30 sierpnia 2021 

r. oraz Uchwałą Nr XLI/686/21 z dnia 25 października 2021 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 2021 roku” wprowadza się następujące zmiany: 

1) wykreśla się pkt. 106, 

         2) udziela się dotacji dla: 

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Dobrzechowie na: 

Kościół parafialny - konserwacja witraży – 20 000 zł, 

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Stanisława BM  w Jaśle  na: Kościół parafialny 

– konserwacja tynków, wymiana stolarki – 25 000 zł, 

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku na: Zespół 

kościoła  - konserwacja wątku ceglanego elewacji – 30 000 zł, 

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. 

 

 


