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Uchwała nr XXXII/819/17  

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 19 czerwca 2017 roku 

 
 
w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/771/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 
dnia 24 kwietnia 2017 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 2 do Uchwały nr  XXX/771/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 
dnia 24 kwietnia 2017 r. usuwa się pozycję nr 6. 
 
 

§ 2 
 
Dodaje się do Uchwały nr XXX/771/17 załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie: 
„Załącznik nr 3 
Do Uchwały nr XXX/771/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. 
Dział 921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział 92120 Ochrona Zabytków i 
Opieka nad Zabytkami, § 6560 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do 
sektora finansów publicznych. 
 
 

1 Miasto Kalisz Kalisz/Kalisz Kalisz, budynek I Liceum Ogólnokształcącego 
im. A. Asnyka (1819): wymiana pokrycia 
dachowego, osuszanie i wykonanie izolacji ścian 
budynku” 

20 000,00 

   
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 4 
 

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. 
 
Uchwałą nr XXX/771/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. 
przyznano Miastu Kalisz dotację w wysokości 20 000 zł na dofinansowanie zadania pn. 
„Kalisz, budynek Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka (1819) wymiana pokrycia 
dachowego, osuszanie i wykonanie izolacji ścian budynku”. Prezydent Miasta Kalisza zwrócił 
się pismami z dnia 17 maja 2017 r. oraz z dnia 24 maja 2017 r. z prośbą o zmianę klasyfikacji 
budżetowej zadania w związku z otrzymaniem na ten cel dotacji z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 
 
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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