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Uchwała nr XXX/771/17  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 kwietnia 2017 roku 
 
 
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 

 
Udziela się dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących 
się lub położonych na obszarze województwa wielkopolskiego, w zakresie określonym 
w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok, zgodnie z wykazem zawartym 
w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza sie 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 przyznawanej dotacji. 
 
W terminie do dnia 1 marca 2017 roku złożono 118 wniosków na łączną kwotę 9 842 976,20 
zł. Udzielono dotacji 66 podmiotom na łączną kwotę 1 702 000 zł;  w tym udzielono dotacji  
60 podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 805 000 zł 
oraz udzielono dotacji 6  podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych na łączną 
kwotę 897 000 zł. 
 
W związku z powyższym zasadne jest podjecie niniejszej uchwały. 
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