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           PROJEKT 
 
 
 

Uchwała nr XLVIII/1091/18  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 lipca 2018 r. 
 

 
 
Zmieniająca uchwałę nr XLV/1023/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 
kwietnia 2018 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 2017 r. poz. 2187 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 ( Dz. Urzędowy Woj. 
Wielkopolskiego z 2009 r. Nr 14, poz.255 ), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, 
co następuje: 
 
 

§ 1 
 

W załączniku  nr 1 do uchwały nr XLV/1023/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 23 kwietnia 2018 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 wprowadza się 
następujące zmiany:  
 

1. pozycja nr 4 otrzymuje brzmienie: 
 
 

4 Parafia Ewangelicko-
Reformowana w Żychlinie 

koniński/Żychlin Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobkach 
Jana Scholtza oraz Zofii z Scholtzów Paczkowskiej 
na cmentarzu Parafii Ewangelicko-Reformowanej w 
Żychlinie 

25 000,00 

 
2. pozycja nr 7 otrzymuje brzmienie: 

 
 
 

7 Parafia 
Rzymskokatolicka pw. 
św. Doroty w 
Grochowach 

koniński/Rychwał Remont dachu, w tym naprawa sygnaturki oraz 
wykonanie instalacji odgromowej w kościele pw. 
św. Doroty w Grochowach 

25 000,00 
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3. pozycja nr 41 otrzymuje brzmienie: 

 
41 Parafia 

Rzymskokatolicka pw. 
św. Ap. Piotra i Pawła 
w Twardowie 

jarociński/Kotlin Etap I wymiany pokrycia dachowego na 
budynku kościoła parafialnego pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Twardowie 

30 000,00 

 
 
 

4. pozycja nr 53 otrzymuje brzmienie: 
 
 

53 Parafia 
Rzymskokatolicka pw. 
św. Łukasza 
Ewangelisty w 
Świerczynie 

leszczyński/Osieczna Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym w 
kaplicy północnej z kościoła parafialnego w 
Świerczynie 

20 000,00 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do Uchwały nr XLVIII/1091/18 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 lipca 2018 r. 
 

zmieniającej uchwałę nr XLV/1023/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
23 kwietnia 2018 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. 
 
Zmiany nazw zadania wynikają z ograniczenia zakresu prac konserwatorskich oraz robót 
budowlanych (poz. nr 4, poz. nr 7, poz. nr 41), które spowodowane są przyznaniem dotacji na 
poziomie niższym, niż kwota wnioskowana. W pozycji 53 wprowadzono zmianę nazwy 
patrona Beneficjenta. 
 W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni 
uzasadnione. 
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