
                                                UCHWAŁA NR XXXIV/455/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 27 sierpnia 2021 r.        

w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek 
samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych 
samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej 

położonych na obszarze województwa łódzkiego 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 20 i art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 i 1378, z 2021 r. poz. 1038) 
w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021  poz. 305 i 1236)  w zw. z uchwałą nr 407/21 
Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia 
naboru do programu „Mała architektura zabytkowa” oraz powołania komisji 
merytorycznej uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Udziela się z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom 
samorządu terytorialnego w ramach naboru do programu „Mała architektura 
zabytkowa”, w łącznej wysokości 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
złotych). 

§ 2. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego oraz wysokość przyznanych 
dotacji w ramach programu „Mała architektura zabytkowa”, ustala się zgodnie  
z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 
 
 

 
 
 
 



         Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXXIV/455/21 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 
z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

 
Wykaz wniosków, które otrzymały pomoc finansową w ramach naboru  

do programu „Mała architektura zabytkowa” 
 

Lp. 
Nr 

wniosku 
Nazwa JST Nazwa zadania 

Kwota przyznanej 
pomocy 

finansowej 

1.  1 
Gmina Rawa 
Mazowiecka 

Renowacja kapliczki drewnianej 
przydrożnej w miejscowości Podlas 
wraz z jej otoczeniem poprzez 
zabezpieczanie i odtworzenie 
elementów drewnianych 
stanowiących bezpośrednie 
otocznie miejsca kultu religijnego. 20.000,00 

2. 2 Gmina Kowiesy 

Kompleksowe wykonanie prac 
konserwatorsko-restauratorskich 
rzeźby Chrystusa w miejscowości 
Wola Pękoszewska  
wraz z zagospodarowaniem terenu. 19.500,00 

3.  3 Gmina Sulejów 
Kompleksowe odrestaurowanie 
Kapliczki w Uszczynie. 19.700,00 

4. 4 Gmina Czerniewice 

Remont zabytkowej kapliczki  
św. Rocha w miejscowości  
Wielka Wola. 18.000,00 

5. 5 Gmina Zduny 

Kompleksowa konserwacja  
i restauracja drewnianego krzyża  
z 1893 r. w Łaźnikach. 19.700,00 

6. 6 Gmina Warta 

Powstrzymanie dalszej degradacji  
i odtworzenie zniszczonych 
elementów przy grobowcu  
rodz. Jarocińskich. 19.700,00 

7. 7 Gmina Dmosin Ogólny Remont Kapliczki. 15.700,00 

8. 8 Gmina Maków 

Rewitalizacja zabytkowych 
kapliczek na terenie gminy Maków - 
Kapliczka Maków. 18.700,00 

9. 9 Gmina Poświętne 
Kolumna z rzeźbą Matki Boskiej 
Niepokalanie Poczętej. 20.000,00 

10. 10 Miasto Zgierz 
Renowacja i zabezpieczenie figury 
M. Bożej przy kościele. 15.700,00 

11. 11 Gmina Żarnów 

Renowacja pomnika "Anioł wolności 
z wieńcem laurowym"  
z 1923 roku, znajdującego się  
na szczycie grodziska 
wczesnośredniowiecznego (Góry 
Szwedzkiej) przy ul. Wolności  
w Żarnowie. 15.600,00 



12. 12 

 

 

Gmina Wolbórz 
Odnowienie kapliczki  
na ul. Kitowicza w Wolborzu. 15.500,00 

13. 13 

 

 

Gmina Skierniewice 
Remont i konserwacja kapliczki 
przydrożnej. 10.000,00 

14. 14 Gmina Błaszki 

Przebudowa ogrodzenia, położenie 
kostki, oraz malowanie 
zewnętrznych ścian kapliczki 12.000,00 

15. 15 Gmina Biała Rawska 
Remont kapliczki na rozdrożu - 
KAPLICZKA 1938 rok 10.200,00 

RAZEM 250.000,00 

 
 


