
                                         
UCHWAŁA NR 360/XXIX/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
z dnia 22 lutego 2021 roku 

 
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa pomorskiego 
 
Na podstawie: art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.)1, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.)2 oraz § 6 ust. 1 Uchwały Nr 
33/III/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego (Dz. Urz. W.P. 
2015.55) 

   
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Udziela się dotacji celowych z budżetu Województwa Pomorskiego na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Pomorskiego. 

2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, którym udziela się w 2021 roku          
dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na obszarze województwa pomorskiego, zawiera załącznik do uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378 
2 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz.782, 1378 



UZASADNIENIE 
 
 
Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 33/III/14 z dnia 8 grudnia 2014 roku 
przyjął zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 
obszarze województwa pomorskiego. Głównym celem podjętej uchwały jest dążenie do 
poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania 
krajobrazu kulturowego.  
Powyższa uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego stanowi instrument pozwalający 
na realizację uregulowań prawnych wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 1028/84/15 z dnia 20 października 2015 
roku zmienioną Uchwałą Nr 855/72/19 z dnia 27 sierpnia 2019 roku i Uchwałą nr 
1168/98/19 z dnia 26 listopada 2019 roku powołał Komisję opiniującą wnioski                          
o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa pomorskiego oraz określił szczegółowe zasady jej działania. 
W oparciu o przyjęte zasady, w terminie do dnia 30 października 2020 roku złożonych 
zostało 45 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę oczekiwanej dotacji z budżetu 
Województwa Pomorskiego w wysokości 5 357 992,78 zł. Ostatecznie – po wycofaniu 
wniosku przez jednego z wnioskodawców – Komisja rozpatrywała 44 wnioski na łączną 
kwotę oczekiwanej dotacji w wysokości 5 273 305,56 zł. Komisja oceniła złożone wnioski 
i wyłoniła 16 projektów, proponując udzielenie dotacji w 2021 roku na ich realizację w 
kwocie 1 748 066,00 złotych. Wobec powyższego Zarząd Województwa Pomorskiego 
rekomenduje udzielenie dotacji w 2021 roku 16 projektom na łączną kwotę 1 748 066,00 
zł. Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego pozwoli na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które przede wszystkim 
poprawią stan zachowania cennych zabytków z Pomorza oraz zapobiegną dalszemu ich 
niszczeniu. Lista podmiotów, zadań oraz kwot dotacji stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.  
 
Źródło finansowania: Dz. 921, rozdział 92120, par. 2720, W-DK-20-RPS-E. 
.  


