
Uchwała nr XXXIV/686/13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 maja 2013 roku 

 

 

zmieniająca uchwałę nr XXXIII/664/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
22 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, połoŜonych 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 2003 r. nr 162, poz. 1568 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, połoŜonych 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 XXXIII/664/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 
kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, połoŜonych lub znajdujących się na 
obszarze Województwa Wielkopolskiego wprowadza się następujące zmiany: 

- dopisuje się: 

65. Grodzisk 
Wielkopolski 

Powiatowy Cech 
Rzemiosł RóŜnych 

ul. Szeroka 1, 62-065 
Grodzisk Wielkopolski 

Grodzisk 
Wielkopolski/Grodzisk 
Wielkopolski 

Elewacja budynku Powiatowego 
Cechu Rzemiosł RóŜnych - Małej i 
Średniej Przedsiębiorczości w 
Grodzisku Wielkopolskim ul. 
Szeroka 1 

10 000,00 

 

 

 

§ 2 

W załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIII/664/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 
kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, połoŜonych lub znajdujących się na 
obszarze Województwa Wielkopolskiego wprowadza się następujące zmiany: 

- wykreśla się: 



1. Grodzisk 
Wielkopolski 

Powiatowy Cech 
Rzemiosł RóŜnych 

ul. Szeroka 1, 62-065 
Grodzisk Wielkopolski 

Grodzisk 
Wielkopolski/Grodzisk 
Wielkopolski 

Elewacja budynku Powiatowego 
Cechu Rzemiosł RóŜnych - Małej i 
Średniej Przedsiębiorczości w 
Grodzisku Wielkopolskim ul. 
Szeroka 1 

10 000,00 

 

 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
 

Zmiany dotyczą klasyfikacji budŜetowej dotacji w wysokości 10 000 zł przyznanej Cechowi Rzemiosł 
RóŜnych w Grodzisku Wielkopolskim, z § 2730 – dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 
zaliczanym do sektora finansów publicznych, na § 2720 – dotacje celowe z budŜetu na finansowanie 
lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. 
 
 


