
 

 

Uchwała nr VII/121/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 maja 2011 r. 

 

 

w sprawie: udzielenia przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi 

Kaliskiemu na zadanie w zakresie kultury – remont dachu w Muzeum Historii Przemysłu  

w Opatówku 

 
 

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

§  1 

 
Udziela się Powiatowi Kaliskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 330.000 

złotych na zadanie w zakresie kultury, jakim jest remont dachu w Muzeum Historii Przemysłu 

w Opatówku.   

§  2 

 
Środki, o których mowa w § 1, zostaną przekazane na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Województwem Wielkopolskim a Powiatem Kaliskim. 

 
§  3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

do Uchwały nr VII/121/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 maja 2011 r. 

 

w sprawie: udzielenia przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi 

Kaliskiemu na zadanie w zakresie kultury – remont dachu w Muzeum Historii Przemysłu  

w Opatówku 

 

 

Muzeum Przemysłu w Opatówku jest Samorządową Instytucją Kultury Powiatu Kaliskiego. 

Muzeum mieści się w klasycystycznej, starej fabryce sukienniczej z 1824 r., której zabudowania są 

wpisane do rejestru zabytków:  

− fabryka sukna, 1824, nr rej.: 96/35/A z 14.12.1964, 

− dom robotników, nr rej.: j.w.  

Zabudowania wykorzystywane przez Muzeum stanowią ostatni relikt budownictwa fabrycznego  

z pierwszego okresu industrializacji Ziem Polskich. 

W dawnych wnętrzach fabrycznych prezentowanych jest sześć stałych ekspozycji oraz jedna 

czasowa. Najcenniejsze kolekcje muzeum, o wartości wykraczającej poza Wielkopolskę to:  

− fortepiany firm polskich XIX i XX w. 

− zabytkowe maszyny i urządzenia wykorzystywane w przemyśle włókienniczym. 

Stan zachowania dachu budynku, w którym prezentowane i przechowywane są kolekcje wymaga 

pilnego remontu. Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stwierdza pilną konieczność 

przeprowadzenia prac naprawczych nad skrzydłem wschodnim i północnym. Ma to na celu 

zabezpieczenie substancji budynku oraz zapewnienie odpowiednich warunków do eksponowania  

i przechowywania zbiorów. 

 

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. 

 


