
Załącznik do uchwały nr 1231/67/19  

Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 3 września 2019 r.  

 

 

Uchwała nr 149/19 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 10 września 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie 

dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 

obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia 

dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane  
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 512 i 1571), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. 

poz. 730) oraz uchwałą nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 

2011 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 

Województwa Mazowieckiego (Dz. U. Woj. Maz. z 2011 r. poz. 2340) – uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr 92/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r.  

w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków  

i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Udziela się podmiotom, o których mowa w załączniku do uchwały, dotacji  

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 

mazowieckiego w łącznej kwocie 7 538 781,00 zł.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Środki finansowe na dotacje, o których mowa w ust. 1, zostały zaplanowane  

w budżecie województwa mazowieckiego na rok 2019 – przyjętym uchwałą nr 19/18 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały 

budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. 2018 r. 



poz. 13184, z późn. zm.1) – w dziale 921, rozdziale 92120, § 2720 – kwota 

6 626 781,00 zł i § 2730 – kwota 912 000,00 zł i pochodzą ze środków własnych.”; 

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Zmienionej uchwałą nr 2/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  

22 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1461), uchwałą nr 19/19 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2520), uchwałą nr 28/19 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4067), 

uchwałą nr 50/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Maz. poz. 5374), uchwałą nr 62/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  

21 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz 6853), uchwałą nr 84/19 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz 7939) oraz uchwałą  

nr 106/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 

poz. 8855). 

 



UZASADNIENIE 

W dniu 18 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę  

nr 92/19 w sprawie rozstrzygnięcia naborów wniosków o udzielenie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków  

i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane. Dotacje z budżetu 

województwa przyznano 83 podmiotom na łączną kwotę 6 000 000,00 zł. 

Oceny wniosków dokonała Komisja powołana uchwałą nr 546/43/19 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. Pod względem merytorycznym 

Komisja wysoko oceniała złożone wnioski, jednak ze względu na to, że łączna wnioskowana 

kwota dotacji przekraczała prawie czterokrotnie wysokość środków zaplanowanych  

w budżecie województwa na ten cel, zarekomendowała do dofinansowania 61,5% wniosków 

spełniających kryteria formalne. Komisja zaproponowała udzielenie dotacji w kwotach 

niższych od wnioskowanych, aby w ten sposób dofinansować, jak największą liczbę 

podmiotów. Zdaniem Komisji na dofinansowanie zasługiwały wszystkie wnioski, które uzyskały 

powyżej 90 punktów, jednak ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych 

udzielenie dotacji takiej liczbie podmiotów nie było możliwe. Dofinansowanie 

zarekomendowano dla wniosków, które uzyskały nie mniej niż 97 punktów. Dodatkowo 

Komisja podjęła decyzję o utworzeniu listy rezerwowej zawierającej wnioski, które uzyskały  

96 punktów, tak aby w przypadku rezygnacji z dotacji wybranych podmiotów, można było 

udzielić dotacji kolejno wskazanym podmiotom z listy rezerwowej. Komisja nie zaproponowała 

kwot dofinansowania wniosków znajdujących się na liście rezerwowej.  

Po rozstrzygnięciu naboru wniosków do Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki 

(zwanego dalej Departamentem) wpłynęły prośby wnioskodawców o zwiększenie 

przyznanych dotacji, a także prośby o ponowne rozpatrzenie złożonych wniosków i przyznanie 

dofinasowania. Prośby umotywowane zostały złym stanem technicznym zabytków oraz 

wysokimi kosztami robót budowlanych i prac konserwatorskich.  

Informację o złożonych pismach Departament przedstawił Zarządowi Województwa 

Mazowieckiego (zwanemu dalej Zarządem) na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2019 r. 

Następnie w dniu 20 sierpnia 2019 r. przedstawił informację uzupełniającą i podsumowującą 

ustalenia z wcześniejszego posiedzenia, a także zaproponował rozważenie przez Zarząd 

możliwości dofinansowania zadań znajdujących się na liście rezerwowej zatwierdzonej przez 

Komisję opiniującą wnioski. Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd 

zaproponował:  

1. Zwiększenie dofinasowania podmiotom, które zwróciły się z pisemnymi prośbami oraz 

potwierdziły możliwość realizacji zadań w pełnych zakresach określonych w złożonych 

wnioskach.  

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Wnioskowana 

kwota dotacji 

(zł) 

Przyznana 

kwota (zł) 

Propozycja 

zwiększenia 

przyznanej 

dotacji (zł) 

1. Parafia 

Rzymskokatolicka 

Najświętszego 

Serca Pana 

Remont więźby 

dachowej i 

pokrycia dachu 

w kościele pw. 

Najświętszego 

195 773,19 80 000,00 115 773,19 



Jezusa w 

Worowie 

Serca Jezusa w 

Worowie – etap 

I 

2. Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. św. Jana 

Chrzciciela w 

Rębowie 

Remont dachu 

kościoła 

parafialnego pw. 

św. Jana 

Chrzciciela w 

Rębowie 

200 000,00 70 000,00 130 000,00 

3.  Miasto Siedlce  Remont 

zabytkowego 

budynku 

„Podlasia” przy 

ul. Sienkiewicza 

63 w Siedlcach  

200 000,00 100 000,00 100 000,00 

4.  Parafia pw. św. 

Teresy od 

Dzieciątka Jezus 

w Dobieszynie 

Dobieszyn, 

kościół 

parafialny pw. 

św. Teresy od 

Dzieciątka 

Jezus w 

Dobieszynie (XX 

wiek) – etap III: 

renowacja 

dachu wraz z 

poddaszem oraz 

instalacją 

odgromową 

200 000,00 80 000,00 120 000,00 

2. Przyznanie dofinansowania podmiotom, które nie otrzymały dotacji z powodu 

niewystarczającej liczby uzyskanych punktów w naborze wniosków, a zwróciły się  

z pisemnymi prośbami o dofinansowanie, a także zobowiązały się do realizacji zadań  

w pełnych zakresach określonych w złożonych wnioskach.  

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Wnioskowana 

kwota dotacji 

(zł) 

Liczba pkt. 

uzyskanych 

w naborze  

Proponowana 

kwota dotacji 

(zł) 

1. Parafia Kościoła 

Starokatolickieg

o Mariawitów  

pw. 

Nawiedzenia 

Świętej Elżbiety 

przez 

Najświętszą 

Marię Pannę  

w Pepłowie 

Remont oraz 

zmian konstrukcji 

dachu kościoła 

Parafii 

starokatolickiej 

Mariawitów pw. 

Nawiedzenia 

świętej Elżbiety 

przez 

Najświętszą 

Marię Pannę w 

Pepłowie – etap II 

146 671,00 95  146 671,00 



2. Parafia pw. 

Narodzenia 

NMP w Starej 

Błotnicy 

Restauracja 

zabytkowych 

organów w 

Sanktuarium 

Matki Bożej 

pocieszenia w 

Błotnicy, etap I 

120 000,00 92 74 000,00 

(proponowana 

kwota dotacji 

jest mniejsza  

od 

wnioskowanej  

z powodu 

uzyskania 

dofinansowani

a również z 

innego źródła) 

3. Anna 

Gumkowska, 

Jan Dulak 

Dwór murowany 

w Krzynowłodze 

Wielkiej. 

Odtworzenie 

pokrycia dachu z 

blachy na blachę 

tytanowo-

cynkową. 

Częściowy 

remont 

odtworzeniowy 

więźby dachowej. 

Odtworzenie 

części stolarki 

okiennej i 

drzwiowej - etap 

II 

200 000, 00 95 200 000, 00 

3. Dofinansowanie zadań znajdujących się na liście rezerwowej, zatwierdzonej przez Komisję 

opiniującą wnioski, wskazując propozycje wysokości dotacji. Podmioty wyraziły chęć  

i możliwość realizacji zadań.  

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Wnioskowana 

kwota dotacji 

(zł) 

Liczba pkt. 

uzyskanych 

w naborze 

Proponowana 

kwota dotacji 

(zł) 

1. Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. św. Józefa w 

Rościszewie 

Remont dachu 

oraz ścian 

dzwonnicy wraz 

z wykonaniem 

odwodnienia  

w Rościszewie 

45 933,00 96 45 933,00  

2. Parafia 

Rzymskokatolicka 

Wszystkich 

Świętych w 

Warszawie 

Rewitalizacja 

kościoła  

pw. Wszystkich 

Świętych  

w Warszawie – 

kościół górny – 

etap I 

300 000,00 

(zgodnie z 

ogłoszeniem o 

naborze 

wniosków 

wnioskowana 

kwota dotacji 

96 130 000,00 



(prezbiterium, 

kaplica Matki 

Boskiej 

Częstochowskiej 

i zakrystia) 

nie mogła 

przekraczać 

200 000,00 zł) 

3. Miasto i Gmina 

Gąbin 

Rozbudowa 

wraz z 

przebudową, 

remont, zmiana 

sposobu 

użytkowania 

budynku 

zabytkowego  

w miejscowości 

Nowy Troszyn 

200 000,00 96 130 000,00 

4. Fundacja 

Dziedzictwa 

Kulturowego 

Prace 

konserwatorskie 

przy zespole 

pomników 

nagrobnych  

na Cmentarzu 

Żydowskim  

w Warszawie 

przy ulicy 

Okopowej 49/51 

199 743,52 96 130 000,00 

5. Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. św. 

Wojciecha w 

Solcu 

Wymiana 

odtworzeniowa 

drewnianych 

żaluzji w 

otworach 

okiennych na 

wieży kościoła 

św. Wojciecha  

w Solcu 

27 907,09 96 27 907,09 

6. Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. 

Wniebowzięcia 

NMP w Ostrowi 

Mazowieckiej 

Naprawa tynków 

wewnętrznych, 

malowanie 

wnętrza nawy 

głównej  

i prezbiterium 

kościoła 

parafialnego pw. 

Wniebowzięcia 

NMP w Ostrowi 

Mazowieckiej 

97 407,31 96 97 407,31 



7. Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. św. 

Małgorzaty w 

Gąsewie 

Poduchownym 

Remont Kaplicy 

cmentarnej  

i dzwonnicy 

zlokalizowanych 

na cmentarzu 

grzebalnym  

w Gąsewie 

Poduchownym 

200 000,00 96 130 000,00  

4. Zwiększenie maksymalnego procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania  

w następujących przypadkach: 

a) Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce wystąpiła z pisemną 

prośbą o zwiększenie maksymalnego procentowego udziału dotacji z 30,10%  

do 50%. Z powodu przyznania dotacji w mniejszej wysokości oraz nieuzyskania 

dofinansowania z innych źródeł, a także niewystarczającej kwoty środków własnych na 

wykonanie zadania w pełnym zakresie, Parafia zmuszona jest do etapowania prac oraz 

zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania. W wyniku podziału prac, szacunkowy 

całkowity koszt I etapu do zrealizowania w 2019 r. wynosi 282 177,76 zł. Biorąc pod 

uwagę zmniejszony koszt całkowity zadania oraz procentowy udział dotacji określony 

we wniosku (30,10%) przyznana dotacja uległaby zmniejszeniu do kwoty 84 935,51 zł. 

W wyniku zwiększenia udziału procentowego dotacji do 50% będzie możliwe 

dofinansowanie zadania w wysokości 141 088,88 zł. Taka zmiana spowoduje 

powstanie oszczędności w budżecie województwa w wysokości 38 911,12 zł.  

b) Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Maciejowicach wystąpiła z pisemną  

prośbą o zwiększenie maksymalnego procentowego udziału dotacji z 24,66% na 49%. 

Wnioskodawca ze względu na niezrozumienie sposobu wypełnienia wniosku, 

uwzględnił w nim zbyt szeroki zakres prac. Zwiększenie udziału procentowego dotacji 

umożliwi przekazanie Wnioskodawcy pełnej kwoty przyznanej dotacji w wysokości 

60 000,00 zł. 

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały 

nr 168/24/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2019 r. w przypadku, 

gdy przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a Wnioskodawca podejmuje się 

realizacji zadania, wówczas dopuszczalne jest zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania,  

z zastrzeżeniem, iż procentowy udział dotacji w kosztach całkowitych zadania nie może być 

wyższy od zadeklarowanego we wniosku o udzielenie dotacji.  

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Wnioskowana 

kwota dotacji 

(zł) 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

Proponowana 

kwota dotacji 

(zł) 

1. Parafia pw. 

Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi 

Panny w Ostrołęce 

Prace 

remontowo-

konserwatorskie 

elewacji 

budynku 

kościoła 

parafialnego  

200 000,00 180 000,00 141 088,88  

Zmniejszenie dotacji w wysokości 38 911,12 



Na etapie aktualizowania przez wnioskodawców dokumentów niezbędnych do 

zawarcia umów, uwzględniających zmniejszenia w zakresach rzeczowych, wystąpiła 

konieczność dokonania zmian w niektórych nazwach zadań i dostosowania ich do faktycznie 

planowanych prac lub robót. Stosowane zmiany zostały wprowadzone w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

Zgodnie z § 8 uchwały nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  

18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze województwa mazowieckiego, decyzję o wyborze wniosków  

i udzieleniu dotacji podejmuje na wniosek Zarządu – Sejmik Województwa Mazowieckiego  

w formie uchwały, po zapoznaniu się z oceną i rekomendacjami Komisji.      

Podjęcie przez Sejmik uchwały zmieniającej uchwałę nr 92/19 Sejmiku z dnia  

18 czerwca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego oraz wyboru 

wniosków i udzieleniu dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane, pozwoli m.in.  

na dofinansowanie w roku bieżącym prac lub robót budowlanych przy kolejnych mazowieckich 

zabytkach.  

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, istnieje 

konieczność przedstawienia uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie,  

w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.  

Środki finansowe na realizację powyższego zadania zostały zaplanowane w budżecie 

Województwa Mazowieckiego na rok 2019 – przyjętym uchwałą nr 19/18 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej 

Województwa Mazowieckiego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. 2018 r. poz. 13184, z późn. 

zm.) – w dziale 921, rozdziale 92120, § 2720 – kwota 6 626 781,00 zł i § 2730 – kwota  

912 000,00 zł i pochodzą ze środków własnych. 

 


