
 
 
 
 

Uchwała nr VIII/138/2011 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 czerwca 2011 roku 
 

 
 
Zmieniająca uchwałę nr V/61/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 
marca 2011 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 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 
 

W załączniku  nr 1 do uchwały nr V/61/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 21 marca 2011 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: 
 
 
- w pozycji nr 24  dotyczącej Wyższego Seminarium w Lądzie zmienia się nazwę 
dotychczasowego zadania „Konserwacja ratunkowa 4 obrazów z kolekcji malarstwa 
sztalugowego w pocysterskim opactwie w Lądzie nad Wartą” 
na „Konserwacja ratunkowa 2 obrazów z kolekcji malarstwa sztalugowego w pocysterskim 
opactwie w Lądzie nad Wartą”, 
 
- w pozycji nr 27 dotyczącej Parafii pw. św. Piotra i Pawła w Łeknie zmienia się nazwę 
dotychczasowego zadania „Tarnowo Pałuckie, XIII-wieczny kościół drewniany pw. św. 
Mikołaja: konserwacja zewnętrzna ścian i dachu metodą odgrzybiania i impregnacji” 
na „Tarnowo Pałuckie, XIII-wieczny kościół drewniany pw. św. Mikołaja: konserwacja 
zewnętrzna dachu metodą odgrzybiania i impregnacji”, 
 
- w pozycji nr 31  dotyczącej Parafii św. Mikołaja w Miejskiej Górce zmienia się nazwę 
dotychczasowego zadania „Prowadzenie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót 
budowlanych przy kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Miejskiej Górce” 



na „ Wykonanie drzwi zewnętrznych oraz renowacja tynków kaplicy bocznej w kościele pw. 
św. Mikołaja w Miejskiej Górce”, 
 
 
 
- w pozycji nr 49 dotyczącej Parafii pw. św. Leonarda w Słupcy zmienia się nazwę 
dotychczasowego zadania „ Prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych ( XVIII w.) 
we wnętrzu kościoła pw. św. Leonarda w Słupcy” 
na „ Prace konserwatorskie przy polichromiach w prezbiterium kościoła pw. św. Leonarda w 
Słupcy”, 
 
- w pozycji nr 67 dotyczącej Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie zmienia się 
nazwę dotychczasowego zadania „ Konserwacja: całkowita renowacja ołtarza Ukrzyżowanie 
– Zakrzewo” 
na „Renowacja ołtarza Ukrzyżowania w Zakrzewie – etap I ( renowacja nastawy bez dużych 
figur)”. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Uzasadnienie do Uchwały nr VIII/138/2011 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
 

zmieniającej uchwałę nr V/6/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 
marca 2011 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. 
 

Zmiana dotycząca zakresu zadań określonych w § 1 poz. nr 24, 27, 49 i 67, na które 
została przyznana dotacja, wynika z konieczności dostosowania prac do faktycznych 
środków, jakie na ich realizację posiadają podmioty. W związku z nieuzyskaniem 
finansowego wsparcia z innych źródeł zadania realizowane będą  przy głównym udziale 
środków pochodzących z budżetu  Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

Zmiana zakresu zadania wskazanego w § 1 w pozycji nr 31 wynika z konieczności 
dostosowania zakresu prac do skutków pożaru kościoła.  
  W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w 
pełni uzasadnione. 


