
 

Uchwała nr 211/19 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 19 listopada 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) 

– 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 wybrane1, 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 7 131 408,32 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.2) – w dziale 921, rozdziale 92120, § 2720 – kwota 

6 436 542,00 zł i § 2730 – kwota 694 868,00 zł i pochodzą ze środków własnych.”; 

                                                
1 Zmienionej uchwałą nr 149/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r.  
2 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  



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
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) oraz uchwałą nr 165/19 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12179). 

 



UZASADNIENIE 

Zmiana uchwały spowodowana jest wystąpieniem oszczędności wynikających  

ze złożonych rezygnacji z dotacji oraz z zawarcia umów na niższe kwoty dotacji.  

1. Rezygnacje z dotacji: 

a. Miasto Siedlce w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadania pn. Remont 

zabytkowego budynku „Podlasia” przy ul. Sienkiewicza 63 w Siedlcach; 

b. Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli w kwocie 

60 000,00 zł na realizację zadania pn. Zuzela, kościół parafialny  

pw. Przemienienia Pańskiego (1908-1913) - konserwacja elewacji frontowej; 

c. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Gąsewie Poduchownym  

w kwocie 130 000,00 zł na realizację zadania pn. Remont Kaplicy cmentarnej 

i dzwonnicy zlokalizowanych na cmentarzu grzebalnym w Gąsewie 

Poduchownym. 

2. Umowy zawarte na niższe kwoty dotacji: 

a. Gmina Przesmyki, zmniejszenie z 30 000,00 zł do 12 867,17 zł na realizację 

zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego obiektu  Kopca Piłsudskiego - 

"Majówka" w pobliżu wsi Zawady (kwota oszczędności 17 132,83 zł); 

b. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Czarni, zmniejszenie 

z 60 000,00 zł do 59 830,68 zł na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie 

przy odnowieniu elewacji zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Michała 

Archanioła w Czarni (kwota oszczędności 169,32 zł); 

c. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Belsku Dużym, zmniejszenie  

z 70 000,00 zł do 69 930,00 zł na realizację zadania pn. Remont elewacji 

budynku kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Belsku Dużym 

(kwota oszczędności 70,00 zł). 

Stosownych zmian dokonano w załączniku do niniejszej uchwały w pozycjach 4, 74, 

75, 93, 110 i 111. 

Zgłoszone oszczędności mogą zostać wykorzystane na realizację innych zadań 

województwa mazowieckiego.  

 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 6 436 542,00 zł i § 2730 – kwota  

694 868,00 zł i pochodzą ze środków własnych. 

 


