
 

 
 

Uchwała nr 112/22 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 12 lipca  2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków i przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2022 roku 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz § 8 ust. 1 uchwały 
nr 15/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa 
Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2297) – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2022 roku wybiera się, w celu 
dofinansowania realizacji zadań, wnioski podmiotów wymienionych w wykazie stanowiącym 
załącznik do uchwały. 

§ 2. 

1. Przyznaje się podmiotom, o których mowa w załączniku do uchwały, dotacje na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w łącznej 
kwocie 11 000 000 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 2022 – przyjętym uchwałą nr 163/21 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej 
Województwa Mazowieckiego na 2022 rok1) (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 1039) – 
w dziale 921, rozdziale 92120, § 2720 – kwota 9 515 000 zł i § 2730 – kwota 1 485 000 zł 
i pochodzą ze środków własnych. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 

Ludwik Rakowski 

 
1) Zmienioną uchwałą nr 2/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2116), 
uchwałą nr 7/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2295), uchwałą nr 20/22 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3648), uchwałą nr 38/22 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5872), uchwałą nr 61/22 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6062) oraz uchwałą nr 86/22 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6974). 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 15/22 z dnia 22 lutego 2022 r. 
przyjął zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa mazowieckiego. 

Na podstawie § 7 ust. 1 ww. uchwały, Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 
379/306/22 z dnia 17 marca 2022 r. ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2022 roku. 

W terminie naboru, tj. od 21 marca do 19 kwietnia 2022 r., złożono 241 wniosków na łączną 
wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości ponad 39 mln zł. Wnioski składane były w formie 
elektronicznej poprzez system Witkac.pl. 

Wnioski ocenione zostały pod względem formalnym przez pracowników Departamentu 
Kultury, Promocji i Turystyki. Ocena ta została zatwierdzona przez Komisję oceniającą wnioski 
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
mazowieckiego, powołaną uchwałą nr 611/315/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego 
z dnia 19 kwietnia 2022 r. Skład osobowy Komisji określony został w uchwale nr 686/319/22 
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. 

Wykaz wniosków niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik do protokołu z 
posiedzenia Komisji. 

Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, ocenione zostały merytorycznie przez 
Komisję według następujących kryteriów: 

1. konieczność przeprowadzenia prac lub robót wynikająca ze stanu zachowania zabytku 
(0 - 20 pkt), 

2. kwalifikowalność przewidywanych kosztów realizacji zadania zgodnie z katalogiem 
określonym w cz. III Ogłoszenia, niezbędność i racjonalność zaplanowanych wydatków 
(0 - 15 pkt), 

3. znaczenie zabytku dla mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym rola zabytku 
w kształtowaniu przestrzeni publicznej (0 – 10 pkt), 

4. dostępność zabytku dla społeczności lokalnej oraz turystów (0 – 5 pkt). 

Wniosek mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów. 

Strukturę wnioskodawców, których wnioski poddane zostały ocenie merytorycznej, 
prezentuje poniższe zestawienie: 

Rodzaj podmiotu Liczba wniosków Wnioskowana kwota (zł) 

Kościelne osoby prawne 126 19 122 915,08 

JST 32 5 073 293,52 

Osoby fizyczne 19 3 890 805,02 

Przedsiębiorcy 8 1 726 098,08 

Organizacje pozarządowe 10 1 998 216,86 

Inne 7 1 285 883,98 

Razem 202 33 097 212,54 

Komisja zaproponowała przyznanie dotacji w kwotach niższych od wnioskowanych, aby w ten 
sposób można było dofinansować jak największą liczbę podmiotów. Zdaniem Komisji na 
dofinansowanie zasługują wszystkie wnioski, które uzyskały 40 punktów i więcej, jednak ze 
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względu na niewystarczającą ilość środków finansowych, przyznanie dotacji takiej liczbie 
podmiotów nie było możliwe. Dofinansowanie zarekomendowano wnioskom, które uzyskały 
nie mniej niż 44 punkty. Dodatkowo Komisja podjęła decyzję o utworzeniu listy rezerwowej 
zawierającej wnioski, które uzyskały 42 i 43 punkty, tak aby w przypadku rezygnacji z 
przyznanych dotacji poszczególnych podmiotów, można było udzielić dotacji podmiotom z listy 
rezerwowej. Informacja o liczbie przyznanych punktów została zawarta w sporządzonej przez 
Komisję liście rankingowej ocenionych wniosków, stanowiącej załącznik do protokołu 
z posiedzenia Komisji.  

Komisja zaproponowała przyznanie dotacji 135 podmiotom na łączną kwotę 11 000 000 zł, 
przy czym: 

1) 116 dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej 
kwocie 9 515 000 zł; 

2) 19 dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej 
kwocie 1 485 000 zł. 

Komisja podjęła decyzję w sprawie wyboru wniosków o udzielenie dotacji na zasadzie 
konsensusu.  

Strukturę wnioskodawców zarekomendowanych do przyznania dotacji przedstawia poniższe 
zestawienie: 

Rodzaj podmiotu Liczba wniosków Proponowana kwota 

dotacji (zł) 

Kościelne osoby prawne 87 7 365 000,00 

JST 19 1 485 000,00 

Osoby fizyczne  11 870 000,00 

Przedsiębiorcy  5 430 000,00 

Organizacje pozarządowe  6 400 000,00 

Inne  7 450 000,00 

Razem 135 11 000 000,00 

Podjęcie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 
naboru wniosków i przyznania dotacji realizuje zapisy Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do roku 2030 oraz Programu opieki nad zabytkami w województwie 
mazowieckim 2022-2025 (Obszar strategiczny B. Cel strategiczny B.1. Przedsięwzięcie B.1.1. 
Dotacje do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach 
zabytkowych - kontynuacja). 

 

 


