
Lp.
Nazwa wnioskodawcy i 

dokładny adres
Nazwa zabytku Zakres prac do wykonania

Wnioskowana kwota 

dotacji 

(w zł)

Kwota przyznanej 

dotacji 

(w zł)

1

Parafia Rzymskokatolicka p.w. 

Wszystkich Świętych w 

Kórniku

ul. Średzka 1

62-035 Kórnik

Kościół parafialny p.w. 

Wszystkich Świętych w 

Kórniku

Niezbędne zabezpieczenia, zachowanie i utrwalanie substancji drewnianej więźby 

dachowej z równoczesną modernizacją instalacji elektrycznej wraz z zakupem i 

montażem instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej.

- zabezpieczenie więźby dachowej oraz drewnianych elementów konstrukcji 

środkami owadobójczymi,

- zabezpieczenie więźby dachowej oraz drewnianych elementów konstrukcji 

środkami przeciwogniowymi,

- modernizacja instalacji elektrycznej na więźbie dachowej wg nakazu konserwatora 

powiatowego,

- zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i 

odgromowej.

179 255,67 179 255,00 

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - II NABÓR

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2016 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. 

Narodzenia NMP w Tulcach

ul. Pocztowa 1

63-004 Tulce

Kościół p.w. Narodzenia 

NMP w Tulcach

Konserwacja murów obwodowych oraz drenażu obwodowego Kościoła p.w. 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach.

- odsalanie murów, stabilizacja pęknięć i rozwarstwień muru, uzupełnienie 

brakujących fragmentów lica w zabytkowych murach materiałami ceramicznymi o 

walorach optycznych, uzupełnienie ubytków w cegłach zaprawami mineralnymi, w 

tym zdjęcie humusu warstwa ca 20 cm na obwodzie kościoła, dezynfekcja, 

rozebranie świetlików/naświetla, 

demontaż opraw zewnętrznego oświetlenia, flekowanie oraz fugowanie,

- zabezpieczenie murów usuwając przyczyny ich destrukcji i wietrzenia w tym 

oczyszczanie powierzchni murów poniżej poziomu terenu, wzmocnienie 

strukturalne, naprawa powierzchni murów, prace polegać będą na wzmocnieniu i 

podklejeniu osłabionych romańskich i historycznych cegieł oraz zapraw spoinowych 

hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym wraz z ich oczyszczeniem i usunięciem 

wtórnych niewłaściwych zapraw spoinowych i zacierek cementowych oraz 

cementowo - wapiennych szkodliwych dla zabytku,

- zaprojektowany drenaż na obwodzie budynku kościoła dodatkowo zabezpieczy 

fundamenty.

193 430,75   116 745,20

3

Parafia Rzymskokatolicka p.w. 

Wszystkich Świętych w 

Chludowie

ul. Kościelna 4

62-001 Chludowo

Kościół Parafialny p.w. 

Wszystkich Świętych w 

Chludowie, drewniany z 

1736 r.

Wymiana pokrycia dachowego zgodnie z pozwoleniem na budowę  nr 2765/15 

wydanego przez Starostę Poznańskiego z dnia 9.06.2015 r. Pierwszy etap 

realizacji.

- wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na nową ceramiczną 

karpiówkę,

- naprawa elementów więźby dachowej,

- wymiana obróbek blacharskich, rynien rur spustowych na nowe,

- wymiana instalacji odgromowej,

- montaż siatki zabezpieczającej i żaluzji w prześwitach wieży (sygnaturki) kościoła.

100 000,00 100 000,00



4

Agnieszka i Jacek Chudzińscy

ul. Pogodna 24

60-275 Poznań

Dwór Rodziny 

Jackowskich we 

Wronczynie

Remont nawierzchni tarasu Dworu we Wronczynie.

- skucie warstw betonu,

- usunięcie gruzu,

- oczyszczenie stropu,

- wykonanie warstwy spadkowej,

- przygotowanie podłoża pod izolację,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie posadzki betonowej,

- wykonanie obróbki blacharskiej,

- wykonanie izolacji i uszczelnienia,

- wklejanie taśmy uszczelniającej,

- reprofilacja płyty czołowej tarasu

53 174,18 53 174,00

              449 174,20 zł 

Lp.
Nazwa wnioskodawcy i 

dokładny adres
Nazwa zabytku Zakres prac do wykonania

Wnioskowana kwota 

dotacji 

(w zł)

Kwota 

 przyznanej dotacji 

(w zł)

1

Polska Akademia Nauk 

Biblioteka Kórnicka

ul. Zamkowa 5

62-035 Kórnik

Zespół zamkowy w 

Kórniku - Zamek w 

Kórniku, siedziba 

główna PAN Biblioteki 

Kórnickiej

Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku Kórnickiego wraz z 

nadzorem inwestorskim i konserwatorskim w zakresie: wykonanie prac 

remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - ceglana część elewacji z 

wyłączeniem wieży.

Prace renowacyjno-konserwatorskie obejmują:

- lico ceglane,

- lico tynkowane,

- gzymsy i zdobienia architektoniczne z zapraw na cegle,

- detal kamienny - piaskowiec

80 000,00 80 000,00 

80 000,00

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2016 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”
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