
 

                                            UCHWAŁA NR  XXXVI/465/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 28 września 2021 r.        

w sprawie rozstrzygnięcia drugiego 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, z 2021 r.  
poz. 1038), 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 i 954) 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 drugi 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 1 338 000 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem 
tysięcy 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 

 
Uchwałą nr 632/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r. 

ogłoszono drugi konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2021 r. prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków województwa łódzkiego oraz powołano Komisję opiniującą 
złożone w konkursie wnioski.  
 
Na realizację zadań zgłoszonych do konkursu przeznaczono w budżecie 
Województwa Łódzkiego na 2021 kwotę 1 338 000 zł. Maksymalna kwota 
wnioskowanej dotacji wynosi 100 000 zł. 
 
W konkursie złożono 59 wniosków. Ocenę formalną przeszło 55 wniosków, które 
merytorycznie zostały zaopiniowane przez Komisję w dniu 7 września 2021 r. 
 
Komisja dokonała oceny i opracowała wykaz zadań, na które rekomenduje udzielenie 
dotacji, z podaniem proponowanej wysokości kwoty dotacji dla poszczególnych 
zadań. Komisja rekomenduje 22 wnioski do przyznania dotacji.  

  

 
 


