
 

 
                                             

                                             UCHWAŁA NR  XXXII/435/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 22 czerwca 2021 r.        

w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego konkursu i udzielenia w 2021 roku 
dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków województwa łódzkiego 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca  
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), w związku  
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710) oraz § 7 uchwały nr II/36/18 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
łódzkiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2019 roku poz. 65, 1290  
i 1291) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Rozstrzyga się pierwszy konkurs i udziela się w 2021 roku dotacji z budżetu 
Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, 
w łącznej wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych). 

§ 2. Wykaz udzielonych w 2021 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego oraz ich wysokość, stanowi 
załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 3. Wykaz zadań, którym nie udziela się w 2021 roku dotacji z budżetu 
Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, 
stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z § 7 Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  
do rejestru zabytków województwa łódzkiego, stanowiącego Załącznik do uchwały  
nr II/36/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2018 r., Sejmik 
Województwa Łódzkiego udziela dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego  
na ww. zadania w formie uchwały. 
 
W związku z powyższym, na podstawie ww. Regulaminu, uchwałą nr 108/21 Zarządu 
Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 2021 roku ogłoszono pierwszy konkurs na 
udzielenie dotacji na wykonanie w 2021 roku prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
łódzkiego oraz powołano Komisję opiniującą złożone w konkursie wnioski.  
 
Nabór wniosków zakończył się 12 marca 2021 r. Złożono 173 wnioski, które zostały 
sprawdzone przez pracowników Departamentu Kultury i Edukacji pod względem ich 
zgodności z zasadami określonymi w ww. Regulaminie. Wnioski spełniające kryteria 
formalne (167) zostały dopuszczone do etapu oceny merytorycznej, której dokonała 
Komisja w składzie:  

1) Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego; 

2) Iwona Koperska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego; 

3) Aleksandra Stępień – Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków;  

4) Damian Kunert – Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka; 

5) Martyna Paluszkiewicz – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury  
i Edukacji; 

6) Hanna Pawlik – Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Departamentu Kultury  
i Edukacji. 

 
W dniu 10 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie ww. Komisji, podczas którego 
zgodnie z Regulaminem pracy Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do ww. 
Regulaminu, osoby wchodzące w jej skład opiniowały złożone wnioski pod względem 
merytorycznym, stosując kryteria: 

1) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego i oferty turystycznej 
województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości 
historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności zabytku na 
potrzeby społeczne, turystyczne, kulturalne lub edukacyjne – (0-10 
punktów), 

2) konieczność przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich z uwagi na stan 
zachowania obiektu zabytkowego – (0-4 punkty), 

3) zaangażowanie finansowe wnioskodawcy – (0-4 punkty), 
4) zaangażowanie wnioskodawcy w pozyskiwaniu innych źródeł finansowania 

prac lub robót budowlanych przy zabytku – (0-1 punkt), 
5) kontynuacja prac przy wnioskowanym obiekcie – (0-1 punkt). 

 

 



 

 

 

Każdy wniosek opiniowany przez Komisję według tych samych kryteriów mógł 
maksymalnie uzyskać 20 punktów. 

Zgodnie z Ogłoszeniem konkursu, uchwałą nr 108/21 Zarządu Województwa 
Łódzkiego, maksymalna kwota dotacji, o którą mógł ubiegać się wnioskodawca, nie 
mogła przekroczyć 100 000 złotych. 
 
Komisja po podsumowaniu punktacji dla każdego wniosku opracowała wykaz zadań, 
na które rekomenduje się udzielenie dotacji, z podaniem proponowanej wysokości 
kwoty dotacji dla poszczególnych zadań, a także wykaz zadań, na które nie 
rekomenduje się udzielenia dotacji. Na podstawie ww. wykazów Komisja podjęła 
decyzję o rekomendacji 79 wniosków do przyznania dotacji. Podczas opiniowania 
wniosków, Komisja mogła zaproponować przyznanie dotacji w kwocie niższej niż 
określona we wniosku, przy czym kwota proponowanej dotacji w stosunku do 
wnioskowanej mogła ulec obniżeniu maksymalnie o 25%. Wykazy nie są wiążące dla 
Sejmiku Województwa Łódzkiego przy podejmowaniu uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji. 

Sejmik Województwa Łódzkiego, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji, 
postanowił przyznać 79 dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Wykaz 
pozostałych zadań, którym nie udzielono dotacji, stanowi załącznik Nr 2  
do uchwały.  

 

  

 


