
 

Uchwała 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  
 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 512), 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 wyniku 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 wybiera się, w celu 

dofinansowania realizacji zadań, wnioski podmiotów wymienionych w wykazie stanowiącym 

załącznik do uchwały. 

§ 2. 

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 6 000 000,00 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 do uchwały.  

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 5 318 000,00 

zł i § 2730 – kwota 682 000,00 zł i pochodzą ze środków własnych. 

                                                
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 



§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                
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) oraz uchwałą nr 62/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. 

 



 


