Uchwała nr 103/20
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r.
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa
mazowieckiego i przyznania dotacji
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 2020 r. poz. 282) 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. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1306) – uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego wybiera się,
w celu dofinansowania realizacji zadań, wnioski podmiotów wymienionych w wykazie
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wykaz wniosków złożonych w naborze, które nie spełniły wymogów formalnych, stanowi
załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2.
1. Udziela się podmiotom, o których mowa w załączniku nr 1 do uchwały, dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w łącznej
kwocie 6 992 000,00 zł.
2. Szczegółowe warunki wykonania zadań, o których mowa w § 1, oraz wykorzystania
i rozliczenia przyznanej dotacji zostaną określone w indywidualnych umowach zawartych
z podmiotami, wymienionymi w załączniku nr 1 do uchwały.
3. Środki finansowe na dotacje, o których mowa w ust. 1, zostały zaplanowane
w budżecie województwa mazowieckiego na rok 2020 – przyjętym uchwałą nr 226/19
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej
Województwa Mazowieckiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. 2019 r. poz. 15705, z późn.
zm.1) – w dziale 921, rozdziale 92120, § 2720 – kwota 6 235 000,00 zł i § 2730 – kwota
757 000,00 zł i pochodzą ze środków własnych.

Zmienionej uchwałą nr 24/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2020
r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1707), uchwałą nr 32/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 3 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3319), uchwałą nr 62/20 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5952).
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§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 54/11 z dnia
18 kwietnia 2011 r. przyjął zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
Na podstawie § 7 ww. uchwały, Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą
nr 147/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r., zmienionej uchwałą nr 586/128/20 Zarządu
Województwa Mazowieckiego z dnia 5 maja 2020 r., ogłosił nabór wniosków o udzielenie
dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa
mazowieckiego.
W terminie naboru, prowadzonego od 30 stycznia do 27 lutego 2020 r., złożono
165 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości ponad 22 mln zł.
Wnioski ocenione zostały pod względem formalnym przez pracowników Departamentu
Kultury, Promocji i Turystyki. W trakcie oceny formalnej wnioskodawcy mieli możliwość
jednorazowej poprawy błędów i uzupełnienia braków w terminie 7 dni od otrzymania informacji
z Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki. W związku z powyższym wnioskodawcy, którzy
podczas weryfikacji formalnej nie spełnili wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze,
zostali wezwani do uzupełnień. W przypadku kompletnego i prawidłowego uzupełnienia
braków wniosek traktowany był jako spełniający wymogi formalne i przekazany został
do oceny merytorycznej. Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniły 34 wnioski (w tym
2 rezygnacje).
Ocena ta została zatwierdzona przez Komisję opiniującą wnioski o udzielenie dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, powołaną
uchwałą nr 700/133/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2020 r.
Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, zostały poddane ocenie
merytorycznej. Komisja oceniała je według następujących kryteriów:
Maksymalna
Kryterium oceny:
ocena
punktowa
Ocena konieczności przeprowadzenia prac lub robót wynikająca ze stanu
30
zachowania zabytku
Czy przedmiot wniosku obejmuje nakłady konieczne na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane opisane w cz. III
ogłoszenia o naborze wniosków

25

Ocena kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania pod kątem:
poprawności rachunkowej, niezbędności i racjonalności zaplanowanych
wydatków, zgodności z kryteriami opisanymi w ogłoszeniu o naborze
wniosków (czy nie przekroczono maksymalnej wnioskowanej kwoty dotacji,
czy zachowano procentowy udział wnioskowanej kwoty dotacji
w całkowitym koszcie zadania)

20

Ocena dostępności zabytku dla ogółu społeczności lokalnej, turystów oraz
roli zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej

15

Maksymalna
ocena
punktowa
Ocena znaczenia zabytku dla mieszkańców województwa mazowieckiego
10
ze względu na jego wartości: historyczne, artystyczne, kulturowe, naukowe
Kryterium oceny:

Razem:

100

Strukturę wnioskodawców, których wnioski poddane zostały ocenie merytorycznej,
prezentuje poniższe zestawienie:
Rodzaj podmiotu

Liczba wniosków

Wnioskowana kwota (zł)

Kościelne osoby prawne

90

12 363 969,53

JST

23

2 920 061,63

Osoby fizyczne

5

1 343 968,40

Organizacje pozarządowe

5

798 673,13

Przedsiębiorcy

4

588 150,10

Inne

4

620 937,00

Razem

131

18 635 759,79

Pod względem merytorycznym Komisja wysoko oceniła złożone wnioski, jednak
ze względu na to, że łączna wnioskowana kwota dotacji przekroczyła ponad trzykrotnie
wysokość środków zaplanowanych w budżecie województwa na ten cel,
zarekomendowano do dofinansowania 57,25% wniosków spełniających kryteria formalne.
Komisja zaproponowała udzielenie dotacji w kwotach niższych od wnioskowanych, aby w ten
sposób można było dofinansować jak największą liczbę podmiotów. Zdaniem Komisji
na dofinansowanie zasługują wszystkie wnioski, które uzyskały powyżej 90 punktów, jednak
ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych udzielenie dotacji takiej liczbie
podmiotów nie było możliwe, dlatego dofinansowanie zarekomendowano dla wniosków, które
uzyskały nie mniej niż 97 punktów. Dodatkowo Komisja podjęła decyzję o utworzeniu listy
rezerwowej zawierającej wnioski, które uzyskały 96 punków, tak aby w przypadku rezygnacji
z dotacji wybranych podmiotów, można było udzielić dotacji podmiotom z listy rezerwowej.
Komisja nie zaproponowała kwot dofinansowania wniosków znajdujących się na liście
rezerwowej. Informacja o liczbie przyznanych punktów została zawarta w sporządzonej
przez Komisję liście rankingowej ocenianych wniosków, stanowiącej załącznik do protokołu
z posiedzenia Komisji.
Komisja zaproponowała udzielenie dotacji 75 podmiotom na łączną kwotę
6 000 000,00 zł. Komisja podjęła decyzję w sprawie wyboru wniosków o udzielenie dotacji
na zasadzie consensusu.
Protokół z posiedzenia Komisji został przedstawiony Zarządowi Województwa
Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 22 czerwca br. Po zapoznaniu się z przedstawioną
informacją i rekomendacjami Komisji, Zarząd Województwa Mazowieckiego zaproponował
udzielenie dotacji 15 dodatkowym podmiotom znajdującym się na liście rezerwowej wskazując
jednocześnie wysokość dotacji, zgodnie z poniższym zestawieniem.

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Wnioskowana Liczba
kwota (zł)
pkt
uzyskanych
w naborze

1.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. św. Wawrzyńca
we Wrzosie

79 811,04

96

2.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. św. Stanisława
BM w Drobinie

Konserwacja
okien w kościele
pw. św.
Wawrzyńca we
Wrzosie
Konserwacja
i restauracja
ołtarza
głównego
z kościoła pw.
św. Stanisława
Biskupia
i Męczennika
w Drobinie etap III

Kwota dotacji
zaproponowana
przez Zarząd
Województwa
Mazowieckiego
(zł)
40 000,00

58 000,00

96

30 000,00

3.

Parafia
Rzymskokatolicka
Świętego
Stanisława
Biskupa
i Męczennika
w Skrzeszewie

Renowacja
ślusarki
okiennej oraz
ślusarki
drzwiowej
z częściową
wymianą
odtworzeniową
w kościele
parafialnym
Świętego
Stanisława
Biskupa
i Męczennika
w Skrzeszewie

12 863,47

96

12 000,00

4.

Gmina Iłża

198 000,00

96

70 000,00

5.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Przemienia

Remont elewacji
budynku
dawnego
Szpitala pw. Św.
Ducha obecnie
Muzeum
Regionalnego
w Iłży
Odnowa XIXwiecznego
obrazu

10 352,00

96

10 000,00

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Pańskiego
w Kazanowie

Ukrzyżowanie
w Ołtarzu
Głównym
w kościele pw.
Przemienienia
Pańskiego
w Kazanowie
Remont
zabytkowego
budynku przy ul.
Kościuszki 22
w Płocku
Pełna
konserwacja
stropu
kasetonowego
w prezbiterium
kościoła pw. św.
Krzyża
w Kozienicach
Wymiana
pokrycia wieży
kościoła pw. św.
Bartłomieja Ap.
w Baranowie
Remont
i renowacja
elewacji oraz
poszycia
dachów nad
nawami
bocznymi –
Prezbiterium
i Kaplice –
elewacje
zakrystii, Korpus
Nawowy elewacja
północna nawy
głównej
(kondygnacja I) Kościoła pw.
Niepokalanego

6.

Firma Usługowa
„W-IZA” Izabela
Wierzbicka

7.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. św. Krzyża
w Kozienicach

8.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Św. Bartłomieja
AP w Baranowie

9.

Parafia
Rzymskokatolicka
Świętego Jakuba
Apostoła
w Warszawie na
Ochocie

Wnioskowana Liczba
kwota (zł)
pkt
uzyskanych
w naborze

Kwota dotacji
zaproponowana
przez Zarząd
Województwa
Mazowieckiego
(zł)

200 000,00

96

100 000,00

92 000,00

96

60 000,00

200 000,00

96

100 000,00

200 000,00

96

100 000,00

Lp.

Nazwa podmiotu

10.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego
Zbawiciela
w Zembrowie

11.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Świętej Trójcy
w Żeliszewie
Podkościelnym

12.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. NMP
w Maciejowicach

13.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Św. Jana
Chrzciciela
w Rębowie

14.

Parafia
Rzymskokatolicka

Nazwa zadania

Poczęcia NMP
Parafia św.
Jakuba
w Warszawie
Remont pokrycia
dachowego naw
bocznych
zabytkowego
budynku
Kościoła
w Zembrowie
Prace
konserwatorskie
polichromii
kościoła
parafialnego pw.
św. Trójcy
w Żeliszewie
Podkościelnym
Prace
remontowokonserwatorskie
przy zabytku
budynku plebanii
Parafii
RzymskoKatolickiej pod
wezwaniem
NMP
w Maciejowicach
- etap II
Remont
konstrukcji
więźby budynku,
podłogi strychu
kościoła
parafialnego pw.
św. Jana
Chrzciciela
w Rębowie
Konserwacja
i rekonstrukcja
polichromii

Wnioskowana Liczba
kwota (zł)
pkt
uzyskanych
w naborze

Kwota dotacji
zaproponowana
przez Zarząd
Województwa
Mazowieckiego
(zł)

129 198,35

96

100 000,00

126 360,00

96

100 000,00

86 679,24

96

60 000,00

148 894,91

96

90 000,00

94 626,48

96

70 000,00

Lp.

15.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

pw. św. Małgorzaty
we Wrociszewie

w prezbiterium
kościoła pw. św.
Małgorzaty we
Wrociszewie –
etap I
Remont klatki
100 000,00
schodowej nr
1 w Kamienicy
przy ul.
Ujazdowskich 18
w Warszawie

Wspólnota
Mieszkaniowa przy
Alejach
Ujazdowskich

Wnioskowana Liczba
kwota (zł)
pkt
uzyskanych
w naborze

Łącznie

96

Kwota dotacji
zaproponowana
przez Zarząd
Województwa
Mazowieckiego
(zł)

50 000,00

992 000,00

Ostatecznie do dofinansowania wskazanych zostało 90 podmiotów, które zostały
wymienione w załączniku nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
na łączną kwotę 6 992 000,00 zł, przy czym:
1) 77 dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej
kwocie 6 235 000,00 zł. Środki zaplanowano w dziale 921, rozdz. 92120 § 2720.
2) 13 dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej
kwocie 757 000,00 zł. Środki zaplanowano w dziale 921, rozdz. 92120 § 2730.
Strukturę wnioskodawców zarekomendowanych do udzielenia dotacji przedstawia
poniższe zestawienie:
Ilość wniosków

Proponowana kwota
dotacji (zł)

Kościelne osoby prawne

68

5 385 000,00

JST

13

757 000,00

Organizacje pozarządowe

4

440 000,00

Inne

3

220 000,00

Przedsiębiorcy

2

190 000,00

Razem

90

6 992 000,00

Rodzaj podmiotu

Środki finansowe na realizację powyższego zadania zostały zaplanowane w budżecie
Województwa Mazowieckiego na rok 2020 – przyjętym uchwałą nr 226/19 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej
Województwa Mazowieckiego na 2020 rok - w dziale 921, rozdziale 92120, § 2720 –
kwota 6 235 000,00 zł i § 2730 – kwota 757 000,00 zł i pochodzą ze środków własnych.

