
 

 

Uchwała nr VIII/137/2011 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
  

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
 
 

w sprawie:  udzielenia dotacji na prace konserwator skie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zaby tków, poło żonych  lub 
znajduj ących si ę 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, położonych lub znajdujących się na 
obszarze województwa wielkopolskiego, (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 
z 2009 r., Nr 14, poz.255 ze zm. ), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1 

1. Udziela się Parafii pw. św. Anny w Bralinie, ul. Wrocławska 58, 63-640 Bralin, dotacji 
celowej w kwocie 38 000 zł na zadanie:  

„Wzmocnienie fundamentów kościoła filialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w 
Mnichowicach” 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1, zostaną przekazane z działu 921 rozdział 
92120 § 2720 „ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie 
zaliczanym do sektora finansów publicznych” 

        § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

 

Uzasadnienie do Uchwały nr VIII/137/2011  

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  27 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwators kie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zaby tków, poło żonych lub 
znajduj ących si ę na obszarze województwa wielkopolskiego. 

 

 Parafia pw. św. Anny w Bralinie zwróciła się z wnioskiem o udzielenie dotacji w 
związku z koniecznością przeprowadzenia pilnych prac interwencyjnych, potwierdzoną przez 
służby konserwatorskie. Zgodnie z § 7 ust. 4 uchwały XXIX/409/08 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego 
istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji, po upływie terminu składania 
wniosków, określonego w § 7 ust. 2 i 3, w razie konieczności pilnego zabezpieczenia 
substancji zagrożonego zabytku. 

 W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni 
uzasadnione.  

 

 


