
Lp.
Nazwa wnioskodawcy i 

dokładny adres
Nazwa zabytku Zakres prac do wykonania

Wnioskowana kwota 

dotacji 

(w zł)

Kwota 

proponowana 

przyznanej dotacji 

(w zł)

1

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Jana Chrzciciela 

w Owińskach, 

ul. Plac Przemysława 12, 

62-005 Owińska,

gmina Czerwonak

Kościół parafialny 

p.w. Św. Jana 

Chrzciciela w 

Owińskach

Renowacja elewacji pocysterskiego Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach 

(XVIII w.) wraz z wieżą dzwonno-zegarową i odtworzeniem okien w ścianie zachodniej 

Kościoła oraz wykonaniem odwodnienia.

- I etap - prace remontowe obejmujące elewację zachodnią i wieżę,

- II etap - prace remontowe obejmujące elewację północną i latarnię,

- III etap - prace remontowe obejmujące elewację wschodnią,

- IV etap - prace remontowe obejmujące elewację południową.

300 000,00 zł 300 000,00 zł

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - I NABÓR

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2015 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2720 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ”



2

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Kazimierza w 

Gułtowach, 

ul. Pałacowa 8, 

62-025 Kostrzyn 

Polichromie na 

północnej ścianie 

prezbiterium Kościoła 

p.w. Św. Kazimierza w 

Gułtowach

Konserwacja polichromii na północnej ścianie prezbiterium Kościoła pw. św.  Kazimierza w 

Gułtowach

- wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania ściany - drewna i polichromii,

- wykonanie odkrywek stratygraficznych i pobranie próbek polichromiii do badań identyfikacyjnych,

- wstępne podklejenie (konsolidacja) osypujących się fragementów polichromii, zabezpieczenie 

newralgicznych miejsc bibułką japońską,

- oczyszczenie powierzchni ścian - mechaniczne przy pomocy sztywnych pędzli, odkurzacza,

- podklejenie łuszczącej się polichromii wodnymi dyspersjami żywic akrylowych np. Primalem AC 33,

- oczyszczenie bardziej trwałych zabrudzeń - przy pomocy rozpuszczalników lub preparatów 

wodorozcieńczalnych, 

- lokalna - w miejscach najbardziej zniszczonych - impregnacja wzmacniająca drewna roztworem 

żywicy akrylowej wykonana przez pędzlowanie lub lokalnie metodą iniekcji,

- w razie konieczności usunięcie fragmentów najsilniej zniszczonego drewna,

- flekowanie ubytków drewna, uzupełnienie mniejszych ubytków kitem na bazie żywicy 

epoksydowej,

- zabezpieczenie odłosniętych fragmentów drewna preparatem owadobójczym (np.Hylotox),

- usunięcie pochodzących z lat 50-tych XX wieku przemalowań,

- uzupełnienie ubytków zaprawy malarskiej i opracowanie jej faktury,

- uzupełnienie ubytków polichromii oraz korekta ewentualnych niemożliwych do usunięcia 

wcześniejszych retuszy,

- aranżacja kolorystyczna uzupełnionych obramień okiennych oraz drzwi wejściowych do zakrystii,

- werniksowanie powierzchni warstwy malarskiej,

- ujednolicenie wszystkich partii stropów i ścian poddanych wcześniej konserwacji, w tym 

werniksowanie całej powierzchni stropu ścian,

- uzupełnienie tynków na ceglanych cokołach ścian,

- malowanie otynkowanych cokołów ścian farbą silikatową,

-opracowanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac konserwatorskich.

30 000,00 zł 30 000,00 zł

3

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Matki Boskiej 

Częstochowskiej w 

Krośnie, 

ul. Główna 41, 

62-050 Mosina 

Kościół p.w. Matki 

Boskiej 

Częstochowskiej w 

Krośnie

Wykonanie remontu - wymiana podłogi na południowej antresoli w XVIII - wiecznym 

Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie, gmina Mosina:

- demontaż starej podłogi drewnianej na chórze muzycznym od strony południowej,

- konserwacja podłoża konstrukcyjnego,

- wzmocnienie desek podłogowych z ewentualnym uwzględnieniem prób ratowania 

elementów podłogi od całkowitej wymiany podłogi i poddaniu jej zabiegom 

konserwatorskim.

45 000,00 zł            40 000,00 zł 



4

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Stanisława 

Biskupa i Męczennika w 

Buku, 

ul. Mury 30,

64-320 Buk

Kościół p.w. Św. 

Krzyża w Buku

Remont budynku kościoła p.w. Św. Krzyża w Buku - remont kruchty:

- remont ław fundamentowych, ścian zewnętrznych, więźby dachowej, oczyszczenie i 

impregnacje elementów konstrukcyjnych drewnianych istniejących, remont posadzki, 

stolarki okiennej i drzwiowej.

92 496,58 zł            70 000,00 zł 

5

Katarzyna i Zbigniew 

Bekasiak, 

ul. Kórnicka 28, 

62-022 Świątniki, 

gmina Mosina

Budynek byłego 

dworca kolejowego w 

Puszczykowie

Renowacja drewnianych okien w budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie:

- oczyszczanie okien z warstw malarskich,

- uzupełnienie ubytków w drewnie lub wymiana zużytych części na nowe,

- wykonanie nowego oszklenia,

- pomalowanie okien,

- uzupełnienie brakujących elementów okuć,

- usprawnienie działania klamek i zawiasów.

40 000,00 zł            20 000,00 zł 

6

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Mikołaja w 

Żydowie, 

ul. Przecławska 3, 

Żydowo, 

62-090 Rokietnica

Witraże okienne w 

kościele p.w. Św. 

Mikołaja w Żydowie

Konserwacja, restauracja i zabezpieczenie okien witrażowych w kościele p.w. Św. 

Mikołaja w Żydowie I etap:

- konserwacja i restauracja okna nad wejściem głównym,

- konserwacja i restauracja okna nad wejściem bocznym w kruchcie,

- konserwacja i restauracja dwóch okien pojedyncze w kruchcie,

- konserwacja i restauracja okna okrągłego dużego w fasadzie.

15 000,00 zł 15 000,00 zł

475 000,00 zł



Lp.
Nazwa wnioskodawcy i 

dokładny adres
Nazwa zabytku Zakres prac do wykonania

Wnioskowana kwota 

dotacji 

(w zł)

Kwota 

proponowana 

przyznanej dotacji 

(w zł)

1

Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu 

Rolniczo - Sadownicze 

Gospodarstwo 

Doświadczalne 

Przybroda, 

ul. Parkowa 4,

62-090 Rokietnica

Pałac w Przybrodzie

Remont dworu w Przybrodzie - Renowacja i konserwacja klatki schodowej z 

przylegającymi ciągami komunikacyjnymi.

- Renowacja ścian i sufitów klatki schodowej z przyległymi ciągami komunikacyjnymi oraz 

prace remontowo - konserwatorskie stolarki drzwiowej.

50 000,00 zł            30 000,00 zł 

30 000,00 zł          

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - I NABÓR

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2015 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2730 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 

jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych”


