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Uchwała nr XXII/573/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  26 września  2016 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/475/2016 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 

kwietnia 2016 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 ze zm.) 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 Województwa Wielkopolskiego z 2009 r., nr 14, poz.255, ze zm.), Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku nr 1 do Uchwały nr XVIII/475/2016 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 

kwietnia 2015 r. dokonuje się następującej zmiany: 

Pozycja nr 44 otrzymuje brzmienie: 

Budzyń Parafia pw. św. Barbary  

w Budzyniu 

chodzieski/Budzyń Pilny remont więźby dachowej 

wraz z pokryciem, obróbkami  

i orynnowaniem wieży 

kościelnej 

33 000,00 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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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 przyznanej dotacji. 

Uchwałą nr XVIII/475/2016 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku, 

Parafia pw. św. Barbary w Budzyniu otrzymała dotację w wysokości 33 000 zł na: „Pilny remont 

grożącego zawaleniem dachu zabytkowego kościoła, polegający na całkowitym odtworzeniu więźby 

dachowej wraz z pokryciem, obróbkami blacharskimi i wykonaniem orynnowania.”” Beneficjent 

wnioskował o dotację w wysokości 396 911, 15 zł. Ze względu na udzielenie dotacji na znacznie 

niższym poziomie, niż wnioskowana, beneficjent nie jest w stanie zrealizować zadania w pełnym 

zakresie w bieżącym roku i wystąpił z wnioskiem o wyodrębnienie etapu prac, który jest w stanie 

zrealizować w 2016 roku. Beneficjent deklaruje udział środków własnych na poziomie ok. 36 %. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 


