
 

Uchwała nr 240/19 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 17 grudnia 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, 1571 i 1815), 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 i 1696) 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, 

z  późn. zm. 1) – 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 wybrane2, 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 7 042 314,33 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. 

                                                
1 Zmienioną uchwałą nr 210/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r. 
2 Zmienionej uchwałą nr 149/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. 
oraz uchwałą nr 211/19 z dnia 19 listopada 2019 r.  



poz. 13184, z późn. zm.3) – w dziale 921, rozdziale 92120, § 2720 – kwota 

6 427 449,00 zł i § 2730 – kwota 614 868,00 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 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), uchwałą nr 106/19 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8855), 

uchwałą nr 121/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Maz. poz. 10879), uchwałą nr 165/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 

października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12169) oraz uchwałą nr 183/19 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r. 



UZASADNIENIE 

Zmiana uchwały spowodowana jest wystąpieniem oszczędności wynikających  

ze złożonej rezygnacji z dotacji oraz z zawarcia umowy na niższą kwotę dotacji.  

1. Rezygnacja z dotacji: 

Gmina Brwinów w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadania pn. Pałac w Brwinowie 

– rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną  

i edukacyjną. 

 

2. Umowa zawarta na niższą kwotę dotacji: 

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, zmniejszenie z 130 000,00 zł do 120 906,01 zł  

na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zespole pomników nagrobnych 

na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie przy ulicy Okopowej 49/51 (kwota 

oszczędności 9 093,99 zł). 

 

Stosownych zmian dokonano w załączniku do niniejszej uchwały w pozycjach 57 i 97. 

 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 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 6 427 449,00 zł i § 2730 – kwota 614 868,00 zł  

i pochodzą ze środków własnych. 

 


