Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/629/12
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.

REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY ZASADY, TRYB UDZIELANIA ORAZ ROZLICZANIA DOTACJI
NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY
BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Zasady ogólne
§ 1.
1. Regulamin określa:
1) warunki ubiegania się o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa
łódzkiego, zwanym dalej „zabytkiem”;
2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację;
3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;
4) postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzieleniu dotacji;
5) zasady rozliczania, kontroli i zwrotu dotacji;
6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych
dotacjach.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), rozporządzeń wydanych na
podstawie tej ustawy oraz przepisy innych obowiązujących aktów prawnych.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego;
2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem przyznano dotację z budżetu
Województwa Łódzkiego na prace lub roboty budowlane przy zabytku;
3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe
określone przepisami o finansach publicznych - ustawa z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.).

Cel i rodzaj zadań
§ 2.
1. Celem przyznania dotacji jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa
kulturowego w województwie łódzkim i promowanie jego walorów wśród
mieszkańców oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.
2. Województwo Łódzkie może udzielić dotacji celowej na wykonanie prac lub robót
budowlanych przy zabytku nieruchomym, ruchomym lub archeologicznym,
określonym w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące
kryteria:
1) jest wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego;
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2) znajduje się na stałe w granicach administracyjnych województwa łódzkiego;
3) posiada duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego,
ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub
artystycznej oraz dostępności na potrzeby społeczne, turystyczne, kulturalne
lub edukacyjne.
3. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady
konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich
całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku
kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie
przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic,
zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien
i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub
w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe
i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych
elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do
wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,
o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
i odgromowej.
4. Dotacja może być udzielona na pokrycie kosztów wykonania planowanych prac,
prowadzonych z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
o ile obowiązek jej stosowania przez beneficjenta wynika z tej ustawy.

§ 3.
1. O dotację może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa
rzeczowego,
trwałego
zarządu
albo
stosunku
zobowiązaniowego,
z uwzględnieniem § 2 ust. 2, zwany dalej „wnioskodawcą”.
2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych
na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca
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zamierza wykonać w roku złożenia wniosku bądź w roku kolejnym – w przypadku
złożenia wniosku w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji.
3. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie wnioskodawca może
równocześnie wystąpić co najwyżej z 2 wnioskami o dotację na prace lub roboty
budowlane.
§ 4.
1. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na wykonanie prac lub robót
budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości
do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty.
2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową
albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja
wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku,
dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na
wykonanie tych prac lub robót budowlanych.
3. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku
otrzymuje również inne środki publiczne, łączna kwota dotacji udzielonej
z budżetu Województwa Łódzkiego wraz z kwotami przyznanych na ten cel
innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych
na wykonanie tych prac lub robót.

Wniosek
§ 5.
1. We wniosku o udzielenie dotacji należy wskazać, w szczególności:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres
i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną;
2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;
3) fotograficzną dokumentację zabytku;
4) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku;
5) dokumenty określające stanowisko służb ochrony zabytków (np. opinię
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na temat zakresu
planowanych prac przy zabytku, decyzję właściwego organu ochrony
zabytków, zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy
zabytku, pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót
budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek
dotyczy prac przy zabytku ruchomym);
6) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania;
7) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją;
8) termin zakończenia prac objętych wnioskiem;
9) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze
wskazaniem źródeł ich finansowania;
10) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same
prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu
o takie środki złożonym do innych podmiotów;
11) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku
w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej
wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego
ze środków publicznych;
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12) zgodę współwłaściciela/li zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego
nieruchomości
gruntowej,
będącej
zabytkiem
nieruchomym,
na
przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku, w przypadku, gdy
wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której
jest ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca.
Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
W przypadku ubiegania się o dotację w wysokości określonej w § 4 ust. 2
konieczne jest uzasadnienie we wniosku:
1) wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, lub
2) konieczności przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, lub
3) sytuacji wymagającej niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich lub robót
budowlanych przy zabytku.
W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie
dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem
złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotowi, o którym mowa
w ust. 4, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu
z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie
pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności
podmiotu ubiegającego się o dotację, ani na wydatki niekwalifikowalne
(odzyskiwany podatek VAT), zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace
remontowo-budowlane nieobjęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu
dotacji.
Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca,
w zależności od kwoty zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego
w danym roku budżetowym na udzielenie dotacji na wykonanie prac lub robót
budowlanych przy zabytkach, będzie każdorazowo wskazana w ogłoszeniu
o konkursie, o którym mowa w § 6 ust. 1.
Wnioski, w których wnioskowana kwota dotacji przekroczy próg, o którym mowa
w ust. 7, nie będą rozpatrywane.
Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości
oczekiwanej przez składającego wniosek.

§ 6.
1. Złożone wnioski o udzielenie dotacji rozpatruje się na zasadzie konkursu na
wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, zwanych dalej „zadaniem”.
Ogłoszenie o konkursie wskazuje co najmniej trzydziestodniowy termin składania
wniosków i jest podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi, na stronie internetowej Województwa Łódzkiego
www.lodzkie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lodzkie.pl.
2. Wnioski o dotację kieruje się do departamentu właściwego ds. kultury Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi bądź Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego
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w Łodzi w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.
O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu przez pracowników departamentu
właściwego ds. kultury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pod względem ich
formalnej zgodności z zasadami określonymi niniejszym Regulaminem.
W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymogów formalnych,
wnioskodawca jest informowany na wskazany we wniosku adres e-mail
o konieczności usunięcia ewentualnych błędów w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji.
Wnioski nieuzupełnione w terminie, o którym mowa w ust. 4, podlegają
odrzuceniu.
Wnioski spełniające wymogi formalne przekazywane są do zaopiniowania przez
Komisję. Skład, organizację oraz tryb pracy Komisji określa załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
Uchwała
§ 7.
O
udzieleniu
dotacji
decyduje
Sejmik
Województwa
Łódzkiego
w formie uchwały, określającej w szczególności:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie
przyznano dotację;
3) kwotę przyznanej dotacji.
Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji jest ostateczna. Przy podejmowaniu
uchwały nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie
przewiduje się trybu odwołania.
O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji powiadamia się wszystkich
wnioskodawców pisemnie.
Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Sejmik Województwa Łódzkiego
uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Województwa Łódzkiego.
Umowa
§ 8.
Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego następuje na podstawie
pisemnej umowy z podmiotem, który został wskazany w uchwale, o której mowa
w § 7 ust. 1.
Umowa, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianie, jeżeli konieczność
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy lub jest korzystna dla Województwa Łódzkiego.
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu,
który należy podpisać najpóźniej 7 dni przed upływem terminu realizacji zadania.
Jeżeli przyznana kwota dotacji jest inna niż wnioskowana i beneficjent podejmuje
się realizacji zadania, jest on zobowiązany do zachowania deklarowanej we
wniosku kwoty środków własnych oraz przedłożenia - w ciągu 14 dni od daty
otrzymania informacji o przyznaniu dotacji - skorygowanego harmonogramu
i kosztorysu zadania, dostosowując go do wysokości otrzymanej dotacji
w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji.
Kwota przyznanej dotacji w stosunku do wnioskowanej może ulec obniżeniu
maksymalnie o 25%.
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6. Jeżeli w wyniku realizacji prac lub robót budowlanych przy zabytku ulegnie
zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość
dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach
zadania. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania,
wysokość dotacji pozostaje bez zmian.
7. Beneficjent może odstąpić od zawarcia umowy w przypadku przyznania dotacji
niższej niż wnioskowana.
8. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy beneficjent ma obowiązek
pisemnie
powiadomić
departament
właściwy
ds.
kultury
Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi o swojej decyzji w ciągu 14 dni od daty otrzymania
informacji o przyznaniu dotacji.
§ 9.
1. Przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie następuje na warunkach i w terminach
określonych w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1, określającej w szczególności:
1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania;
2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy
mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub
robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków;
3) zobowiązanie beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków
publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł;
4) zobowiązanie beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu
i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów
świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części
z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę
potwierdzającą ten fakt;
5) zobowiązanie beneficjenta do poddania się kontroli w zakresie przeznaczenia
dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych;
6) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku
budżetowego;
7) tryb kontroli wykonywania zadania;
8) sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji;
9) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy
niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania oraz zwrotu
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
10) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta
i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy
wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji.
2. Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki udokumentowane dowodami
księgowymi wystawionymi na beneficjenta po terminie zawarcia umowy
o udzieleniu dotacji.
3. Beneficjenci, którym udzielono dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego, są
zobowiązani do zamieszczania we wszystkich materiałach informacyjnych,
promocyjnych i wydawnictwach, dotyczących zadania oraz w kontaktach
z mediami informacji o otrzymanej dotacji, a także logo Województwa Łódzkiego
oraz do realizacji innych ustaleń wynikających z zawartej umowy o udzieleniu
dotacji.
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Sprawozdanie
§ 10.
1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych
w umowie składa do departamentu właściwego ds. kultury Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi bądź Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi, w terminie do 30 dni od daty zakończenia zadania, sprawozdanie
z wykonania prac lub robót budowlanych, rozliczenie finansowe oraz protokół
odbioru tych prac lub robót.
2. Województwo Łódzkie może zobowiązać beneficjenta do złożenia
w wyznaczonym terminie sprawozdania częściowego z wykonania prac lub robót
budowlanych przy zabytku.
3. Sprawozdanie zawiera w szczególności:
1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte
ze środków publicznych uzyskanych od innych podmiotów;
2) zakres i kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac lub robót
budowlanych przy zabytku, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów;
3) protokół odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych
prac lub robót budowlanych przy zabytku;
4) opisane i uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów
księgowych dokumentujących poniesione wydatki;
5) zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia
dotacji – ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu,
daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz
z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek;
6) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z wykonawcą;
7) oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym.

1.

2.

3.
4.

Kontrola
§ 11.
Województwo Łódzkie ma prawo do kontroli rzetelności realizowanego zadania
zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji,
zarówno w trakcie jego realizacji, jak i po jego zakończeniu przez:
1) analizę złożonych dokumentów finansowych i sprawozdań merytorycznych
związanych z realizacją dotowanego zadania pod względem ich zgodności
z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalnorachunkowa);
2) kontrolę wybranych zadań obejmujących kontrolę postępu oraz wykonania
prac lub robót budowlanych przy zabytku pod względem zgodności
z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno-merytoryczna).
Kontrola może być przeprowadzona w siedzibie beneficjenta lub w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w przypadku dysponowania wystarczającymi
dokumentami i materiałami.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który otrzymuje beneficjent.
Beneficjentowi przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień w ciągu 7 dni od
dnia otrzymania protokołu.
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§ 12.
1. Dotacje udzielone z budżetu Województwa Łódzkiego wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi do budżetu Województwa Łódzkiego zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
2. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania
z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, odpowiednia część przekazanych
środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Województwa Łódzkiego na
zasadach określonych w umowie.
3. Podmioty otrzymujące dotację na realizację prac lub robót budowlanych przy
zabytku zobowiązane są prowadzić w celu rozliczenia dotacji ewidencję księgową
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz wydatkować środki zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych, jeżeli wymóg jej stosowania przez beneficjenta wynika
z tej ustawy.

1.

2.

3.

4.

Upowszechnianie informacji o udzielonych dotacjach
§ 13.
Departament właściwy ds. kultury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi prowadzi
zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy
uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach
o dotacjach udzielanych przez Sejmik Województwa Łódzkiego z budżetu
Województwa Łódzkiego.
Zestawienie danych, o którym mowa w ust. 1, dla każdej udzielonej dotacji winno
zawierać:
1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub
przechowywania;
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę
i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację;
3) informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz
o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji.
Departament właściwy ds. kultury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi niezwłocznie
ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na stronie
internetowej Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej www.bip.lodzkie.pl uchwałę o udzieleniu dotacji.
Każdemu służy prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2, na
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
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