
Uchwała nr VII/187/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 maja 2015 roku 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr VI/133/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

27 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego. 

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2014 roku poz.1446) oraz § 9 ust. 1 uchwały nr XXIX/409/08 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze 

województwa wielkopolskiego, (Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z 2009 r., nr 14, 

poz. 255, ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W załączniku nr 1 do Uchwały nr VI/133/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

27 kwietnia 2015 r. pozycja nr 14 otrzymuje brzmienie: 

 
Grabów nad Prosną Parafia pw. 

Niepokalanego 

Serca NMP i św. 

Mikołaja w 

Grabowie nad 

Prosną 

Grabów nad 

Prosną/Grabów 

nad Prosną 

Badania konserwatorskie 

polichromii wnętrz kościoła pw. 

Niepokalanego Serca Najśw. 

Maryi Panny i św. Mikołaja w 

Grabowie nad Prosną  

8487 zł 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Uchwałą nr XXIX/409/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 

2008 roku określono zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych 

lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego. 

 

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 

2008 roku dotacje przyznaje, na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego w formie uchwały, w której określa się: beneficjentów 

otrzymujących dotacje, wykaz prac i robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, 

oraz kwotę przyznawanej dotacji. 

 

Uchwałą nr VI/133/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. 

Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP i św. Mikołaja w Grabowie nad Prosną otrzymała 

dotację w wysokości 10 000 zł na badania konserwatorskie polichromii wewnątrz kościoła 

pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Grabowie nad Prosną. 

Ze względu na niższy całkowity koszt zadania (8487 zł)  przyznana dotacja powinna ulec 

zmniejszeniu. 

 

 

W związku z powyższym zasadne jest podjecie niniejszej uchwały. 

 

 
 


