
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu

Lp.
Nazwa wnioskodawcy i 

dokładny adres
Nazwa zabytku Zakres prac do wykoania

Wnioskowana kwota 

dotacji 

(w zł)

Kwota 

proponowana 

przyznanej dotacji 

(w zł)

1

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Św. Floriana 

w Wirach gm. Komorniki 

Kościół parafialny pw. 

Św. Floriana

 w Wirach gm. 

Komorniki wraz

 z terenem cmentarza 

kościelnego, 

ogrodzeniem i bramą 

1. Wykonanie cokołów i restauracja filarów z cegły pełnej. Spoinowanie, 

czyszczenie uzupełnianie brakujących tynków. Wykonanie jednolitej 

zewnętrznej warstwy szlachetnego tynku. 

2. Odtworzenie pierwotnych czap filarów i bramy. Demontaż starych czap, 

wykonanie nowych odlewów. Pokrycie masą konserwującą oraz odtworzenie 

ozdobnych zwieńczeń słupów. Renowacja zabytkowego ogrodzenia i 

stalowego pomiędzy filarami.

3. Konserwacja i restauracja bramy. Oczyszczenie zabrudzeń murarskich, 

częściowy demontaż uszkodzonego zwieńczenia bramy, odtworzenie 

zabytkowego krzyża, wymiana częściowa tynków renowacyjnych. Naprawa i 

konserwacja profili gzymsowych. Demontaż i czyszczenie rzeźb aniołów oraz 

pokrycia dachowego bramy. Wykonanie warstwy szlachetnej tynku i 

malowanie filarów i bramy. 

30 000,00 zł                 15 000,00 zł              

2

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Św. Mikołaja

 w Żydowie gm. Rokietnica 

Ołtarz boczny pw. 

Najświętrzego Serca 

Pana Jezusa z kościoła 

parafialnego pw. św. 

Mikołaja w Żydowie 

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i demontaż. Dezynfekcja, prace 

stolarskie konstrukcji i elementów architektonicznych. Konserwacja - 

oczyszenie oryginalnej malatury ołtarza, usunięcie wtórnych złoceń - 

metalizacji. 

Konserwacja - uzupełnienie ubytków oraz gruntów na całej powierzchni, 

oczyszczenie i uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej obrazu.

 Retusz i rekonstrukcja oryginalnej malatury, rekonstrukcja złoceń, retusz i 

rekonstrukcja warstwy malarskiej obrazu. 

Montaż i zabezpieczenie końcowej. 

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej. 

30 000,00 zł                 20 000,00 zł              

3

Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Św. Jana Chrzciciela 

w Owińskach gm. Czerwonak 

Kościół parafialny

pw. Św. Jana 

Chrzciciela w 

Owińskach 

Konserwacja i renowacja więźby dachowej kościoła pocysterskiego w 

Owińskach wraz  z wymianą skorodowanego pokrycia dachowego oraz 

remontem i częściową wymianą systemu odprowadzenia wody, obejmująca: 

-wymianę konsterukcji drewnianej i montaż nowego deskowania z II etapu 

robót,

- montaż maty rozdzielającej pod pokrycie z cynku z III etapu robót,

- częściowe pokrycie dachu blachą cynkowo-tytanową gołowalcowaną gr.0,7 

mm na rąbek stojący,.

               300 000,00 zł              200 000,00 zł 

4

Ewa Marciniak-Małecka

zm. ul. Obornicka 10

Jelonek gm. Suchy Las 

Park dworski o pow. 

2,94 ha w Wysoczce

Wyeksponopwanie oryginalnego przepustu w zabytkowym parku w 

Wysoczce, gm. Buk 

Zakres prac obejmuje:

- usunięcie drzewa zagrażającego konstrukcji obiektu,

- uzbrojenie spękań kotwami stalowymi ,

- oczyszczenie lica muru,

- usunięcie ubytków i wymiana elementów skorodowanych 

- uzupełnienie spoin, 

- naprawa konstrukcji ceglanego sklepienia,

- oczyszczenie cegieł i spoin,

- uzupełnienie ubytków i wymiana elementów skorodowanych.

                  23 287,80 zł                15 000,00 zł 

5

Parafia Rzymskokatolicka pw. 

M.B. Częstochowskiej 

w Krośnie gm. Mosina 

Kościół pw.  M.B. 

Czestochowskiej w 

Krośnie gm. Mosina 

Demontaż starej podłogi drewnianej na chórze muzycznym od strony 

zachodniej i wzdłuż dwóch bocznych empor;

Konserwacja podłoża konstrukcyjnego;

Wzmocnienie desek podłogowych z ewentualnym uwzględnieniem prób 

ratowania elementów podłogi od całkowitej wymiany podłogi i poddaniu jej 

zabiegom konserwatorskim.

                  47 000,00 zł                30 000,00 zł 

6

Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Św. Marcina i św. Piotra w 

Okowach 

w Konarzewie, gm. Dopiewo 

Ołtarz główny z 

kościoła parafialnego 

pw. Św. Marcina i 

Piotra w Okowach w 

Konarzewie 

Konserwacja elementów płaskich niepolichromowanych. Konserwacja 

powierzchni polichromowanych/marmoryzowanych struktura 

architektoniczna.

Montaż i retusze wykończeniowe. 

                  50 000,00 zł                20 000,00 zł 

7

Katarzyna i Zbigniew 

Bekasiak 

ul. Kórnicka 28

62-022 Świątniki 

Budynek byłego 

dworca kolejowego w 

Puszczykowie

Renowacja i zabezpieczenie drewnianej konstrukcji wieży zegarowej zgodnie 

z Programem Prac Konserwatorskich
                  21 758,00 zł                10 000,00 zł 

8

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Św. Stanisława Bpa i M

 w Buku

Kościół filialny z 1760 r. 

pw Św. Krzyża 

zlokalizowany  w Buku 

Renowacja 3 okien zakrystii z zachowaniem historycznego oszklenia,

Renowacja 8 okien w korpusie głównym kościoła (oczyszczenie, konserwacja, 

malowanie).

Renowacja 2 okien w kruchcie z zachowaniem historycznego oszklenia

Renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej - 3 szt. tj. drzwi główne i boczne 

do kruchty oraz drzwi do zakrystii (oczyszczeni, konserwacja, uzupełnienie 

ubytków, malowanie).  

                  30 811,79 zł                30 000,00 zł 

            340 000,00 zł 

Lp.
Nazwa wnioskodawcy i 

dokładny adres
Nazwa zabytku Zakres prac do wykoania

Wnioskowana kwota 

dotacji 

(w zł)

Kwota 

proponowana 

przyznanej dotacji 

(w zł)

1

Uniwersytet Przyrodniczy

 w Poznaniu

Rolniczo-Sadownicze 

Gospodarstwo 

Doświadczalne Przybroda

Pałac w Przybrodzie 

Remont więźby dachowej budynku dworu w Przybrodzie polegający na:

- wzmocnieniu istniejącej konstrukcji dachowej i wymianie uszkodzonych 

elementów więźby dachowej.

40 000,00 zł                 20 000,00 zł              

20 000,00 zł              

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - I NABÓR 2014

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2014 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 ”

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2014 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”


