
Uchwała nr 196/708/06 
Zarządu Powiatu Kościańskiego 
z dnia 26 października 2006 roku 

 
w sprawie: zamiany uchwały nr 192/682/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia  

13 września 2006 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków o przyznanie 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla 
obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących 
własności Powiatu Kościańskiego oraz dokonania podziału zapisanych na 
ten cel środków w budżecie Powiatu Kościańskiego. 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 81 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad nimi (Dz. U. z 2003 r.  Nr 162, poz. 1568 ze 
zmianami) oraz § 3 rozdział III pkt 4 Uchwały Nr XXXIII/355/05 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i 
rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu 
Kościańskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 43, poz. 
1130, Nr 43, poz. 1134, Nr 156, poz. 3720), Zarząd Powiatu Kościańskiego uchwala, co 
następuje:   

 
§ 1 

 
W uchwale Nr 192/682/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2006 r. w 
sprawie: rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru 
zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego oraz dokonania podziału 
zapisanych na ten cel środków w budżecie Powiatu Kościańskiego, wprowadza się 
następujące zmiany: 
1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Stwierdza się, że wpłynęło 7 wniosków o przyznanie dotacji w 2006 r. spełniających 
wymogi formalne. 

 2. Rozpatruje się wnioski, o których mowa w pkt. 1 i dokonuje się podziału zapisanych 
w budżecie Powiatu Kościańskiego środków na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru 
zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego. 

3. Wykaz rozpatrzonych wniosków wraz z podziałem zapisanych w budżecie Powiatu 
Kościańskiego środków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie 
stanowiących własności Powiatu Kościańskiego stanowi załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały.”  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Oświaty i Spraw Społecznych. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Zarządu 

( - ) 
Andrzej Jęcz 

 



Załącznik Nr 1 
do uchwały nr 196/708/06 
Zarządu Powiatu Kościańskiego 
z dnia 26 października 2006 roku 

 

Wykaz rozpatrzonych wniosków 
wraz z podziałem zapisanych w budżecie Powiatu Kościańskiego środków 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych 
do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego 

 

l.p. Wnioskodawca Określenie zabytku i zakresu prac Wartość 
kosztorysowa 

Kwota 
wnioskowana 

Wysokość 
przyznanej 
dotacji 

 
1. 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p.w. Św. 
Franciszka z 
Asyżu w 
Bronikowie 

Kościół drewniany modrzewiowy o 
konstrukcji zrębowej, zabytek dawnego 
polskiego budownictwa sakralnego z 
1739 r. Wymiana pokrycia dachowego, 
zniszczonych belek i kapitalny remont 
dachu kościoła i wieży.   

443556,10 20000 14000

 
2. 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p.w. Świętego 
Michała 
Archanioła w 
Czaczu 

Kościół p.w. Św. Michała Archanioła w 
Czaczu. Wymiana pokrycia dachu 
kościoła. 
  

141489,07 25000 14000

 
3. 

Parafia Rzymsko-
Katolicka p.w. 
Ducha Świętego 
w Kościanie 

Ołtarz św. Jana Nepomucena w kościele 
Świętego Ducha w Kościanie. Pełna 
renowacja ołtarza bocznego p.w. Jana 
Nepomucena.  

52000 10000 6737

 
4. 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p.w. Wszystkich 
Świętych w 
Starym Białczu 

Barokowy kościół w Starym Białczu z 
roku 1696, odnowiony w 1813 r.  
Zakup dachówki na północną część 
dachu, więźby dachowej, miedzianych 
rynien i rur spustowych, ewentualne prace 
dekarsko-murarskie. 
 

298027,69 20000 0

 
5. 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p.w. N.M.P 
Wniebowziętej w 
Kościanie 

Tryptyk późnogotycki „Zesłanie Ducha 
Świętego” w kościele p.w. NMP 
Wniebowziętej w Kościanie 
Prace konserwatorskich przy Tryptyku 
wg specyfikacji zawartej w pozwoleniu 
konserwatora zabytków.  

154000 20000 10000

6. Parafia 
Rzymskokatolicka 
p.w. 
Wniebowzięcia 
N.M.P. w Starym 
Gołębinie 

Zabytkowy drewniany kościół p.w. 
Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie
zbudowany w latach w 1660-1670 r. o 
konstrukcji zrębowej z kaplicą grobową 
domurowaną w 1881 r. Założenie 
instalacji przeciwwłamaniowej i 
przeciwpożarowej w ramach 
zabezpieczenia obiektów. 

40000 3000 3000

7. Parafia p.w. Św. 
Stanisława Kostki 
w Śmiglu 

Kościół parafialny przy ul. Matejki w 
Śmiglu. Wymiana zniszczonej podłogi – 
parkiet – na marmur, postawienie nowej 
ambony, postawienie nowego ołtarza, 
odnowienie mozaiki ołtarzowej (ściany 
prezbiterium). 

90000 20000 10000

Wysokość podzielonych środków 1219072,86 118000 57737
Wysokość środków w budżecie, dział 921 rozdział 92120 § 2720 - - 57737
Wysokość środków pozostających do podziału - - 0

 


