
Spis treści - tabela

Kościół p.w. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie poz. 1 i 47

Kościół p.w. Ścięcia Św. Jana w Chojnicy                                                                             poz. 2

Muzeum Regionalne w Stęszewie                                                                                           poz. 3

Kościół p.w. Św. Michała Archanioła w Pobiedziskach                                                           poz. 4

Kościół p.w. Św. Ducha w Pobiedziskach                        poz. 5

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu poz. 6

Izba Muzealna PTTK Ziemi Bukowskiej poz. 7

Kościół p.w. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie poz. 8

Kościół p.w. Św. Idziego w Modrzu poz. 9

Kościół p.w. Św. Mikołaja w Żydowie poz. 10

Kościół w Czerlejnie poz. 11

Kościół p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach poz. 12

Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy poz. 13

Fundacja Skansenu Pszczelarskiego w Swarzędzu poz. 14

Gmina Pobiedziska poz. 15

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywcze w Szreniawie poz. 16

Park pałacowy Chludowie poz. 17

Kościół p.w. Św. Tymoteusza w Białężynie poz. 18

Kościół p.w. Św. Mikołaja w Wierzenicy poz. 19

Kościół p.w. Św. Barbary w Tomicach poz. 20

Kościół p.w. Stanisława Biskupa w Ceradziu Kościelnym poz. 21

Kościół p.w. Św. Jana Bosko w Luboniu poz. 22

Kościół p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Łodzi k/Stęszewa poz. 23

Kościół p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Jerzykowie poz. 24

Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krerowie poz. 25

Kościół p.w. Św. Mikołaja w Kostrzynie poz. 26

Kościół p.w. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie poz. 27

Kościół p.w. Narodzenia NMP w Tulcach poz. 28

Pałac w Murowanej Goślinie poz. 29

Pałac w Jankowicach poz. 30

Instytut Dendrologii PAN w Kórniku poz. 31

Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Chludowie poz. 32

Kościół p.w. Św. Józefa w Kicinie poz. 33

Galeria Miejsca - Izba Muzealna w Mosinie poz. 34

Kościół p.w. Narodzenia NMP w Sobocie poz. 35

Kościół p.w. Św. Stanisława Bp. we Wronczynie poz. 36

Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku poz. 37

Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie poz. 38

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolniczo - Sadownicze Gospodarstwo poz. 39

Doświadczalne Przybroda

Budynek byłego Dworca w Puszczykowie poz. 40

Załącznik nr 1 do 

Programu Opieki nad Zabytkami 

Powiatu Poznańskiego 

na lata 2016-2019



Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach poz. 41

Kościół p.w. Św. Floriana w Wirach poz. 42

Zabytkowy park w Wysoczce poz. 43

Kościół p.w. Św. Marcina i Św. Piotra w Okowach w Konarzewie poz. 44

Kościół p.w. Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Buku poz. 45

Kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach poz. 46

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Tulcach                                                                      poz. 48



Pozycja Rok Wnioskodawcy Zakres prac  Kwota dotacji 

                                           10 000,00 zł 

                                           10 000,00 zł 

                                           12 000,00 zł 

                                           15 000,00 zł 

                                           10 000,00 zł 

                                           57 000,00 zł 

                                           10 000,00 zł 

                                           10 000,00 zł 

                                           25 000,00 zł 

                                           45 000,00 zł 

1999 Konserwacja trzech rękopisów z XVII w.                                               4 000,00 zł 

2000 Renowacja sztandaru Bractwa strzeleckiego z 1752 roku                                               2 000,00 zł 

2006 Renowacja dokumentów Bractwa Strzeleckiego założonego w 1752 roku                                               2 000,00 zł 

                                              8 000,00 zł 

2000 Renowacja obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem                                               5 000,00 zł 

2012

Wymiana podłogi chóru w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Pobiedziskach:

- Rozebranie podłogi istniejącej

- Przegląd i naprawa odsłoniętych belek konstrukcji nośnej chóru. Oczyszczenie belek i 

podsufitki z desek, impregnacja środkami Hylotox Q i Fobos M4

- Zamocowanie nowej podłogi z desek sosnowych, struganych grub. 5,6 cm, na pióro - wpust

- Po wykonaniu stanu surowego - przeszlifowanie całej powierzchni podłogi i zaipregnowanie 

preparatem Altaxin olej do drewna

- Naprawa schodów na chór

                                           10 000,00 zł 

                                           15 000,00 zł 

2008 Remont dachu nad nawą kościoła p.w. Świętego Ducha w Pobiedziskach                                            20 000,00 zł 

2009
Remont zachowawczy i impregnacja  drewnianego stropu kościoła parafialnego p. w. Św. 

Ducha w Pobiedziskach
20 000,00 zł

                                           40 000,00 zł 

6 2001

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 

Oddział w Poznaniu 

ul. Grobla 25

61 - 858 Poznań

Przywrócenie napisu na sarkofagu Bolesława Chrobrego ok. 1360 r. 3 000,00 zł                                             

3 000,00 zł                                             

suma:

suma:

suma:

5

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Ducha

 w Pobiedziskach

1999-2003

2000-2002

Społeczny Komitet Odnowy Kościoła 

w Uzarzewie

Muzeum Regionalne 

w Stęszewie 

1

3

suma:

Wydatki z budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 1999 - 2015 przeznaczone na ochronę dóbr kultury 

2

suma:

suma:

Remont zabytkowego kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie

4
Parafia p.w. Św. Michała Archanioła 

w Pobiedziskach

Gmina Suchy Las
Konserwacja kościoła pochodzącego z I połowy XVI wieku pw. Ścięcia św. Jana w Chojnicy 

Załącznik nr 1 

do Programu Opieki nad Zabytkami 

Powiatu Poznańskiego 

na lata 2016 - 2019



Pozycja Rok Wnioskodawcy Zakres prac  Kwota dotacji 

Wydatki z budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 1999 - 2015 przeznaczone na ochronę dóbr kultury 

7 2001
Izba Muzealna PTTK

Ziemi Bukowskiej
Renowacja i konserwacja zabytków z Ziemi Bukowskiej 4 000,00 zł                                             

4 000,00 zł                                             

2001 9 000,00 zł                                             

2002 5 000,00 zł                                             

2004 Renowacja ołtarza lewego bocznego 6 500,00 zł                                             

2006 Renowacja ołtarza bocznego (prawego) w kościele parafialnym w Długiej Goślinie                                               6 000,00 zł 

2007
Konserwacja struktury ołtarza,  konserwacja figur, konserwacja snycerki, rekonstrukcja 

kolumnady, przebudowa nastawy ołtarza 
16 000,00 zł                                           

42 500,00 zł                                           

2001 2 000,00 zł                                             

2003 5 000,00 zł                                             

2006 Renowacja ścian wewnętrznych                                               8 000,00 zł 

2008 Prace remontowo - konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego                                            30 000,00 zł 

2010

Na wieży i elewacji północnej odbicie uszkodzonych tynków, oczyszczenie powierzchni 

murów, uzupełnienie uszkodzonych gzymsów i profili tynkiem wapiennym, przygotowanie 

podłoża pod nowe tynki i wykonanie nowych tynków wapiennych w miejsce skutych zgodnie 

z pozwoleniem  Wielkopolskiego Wojewówdzkiego Konserwatora Zabytków Nr 363/2008/A

                                           30 000,00 zł 

                                           75 000,00 zł 

2002 Remont Kościoła                                               3 000,00 zł 

2011 Ołtarz boczny pw. MB Częstochowskiej z kościoła pw. Św. Mikołaja w Żydowie                                            20 000,00 zł 

2014

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i demontaż ołtarza bocznego pw. Najświętrzego 

Serca Pana Jezusa. 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. 

                                           20 000,00 zł 
10

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Św. Mikołaja w Żydowie

suma:

suma:

suma:

Renowacja zabytkowych witraży

9

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Św. Idziego 

w Modrzu

Wykonanie prac renowacyjnych 

ołtarza głównego w Kościele

 pw. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Marii Magdaleny 

w Długiej Goślinie

8



Pozycja Rok Wnioskodawcy Zakres prac  Kwota dotacji 

Wydatki z budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 1999 - 2015 przeznaczone na ochronę dóbr kultury 

2015

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 

                                           58 000,00 zł 

2002                                               8 500,00 zł 

2003                                               7 500,00 zł 

2004                                               6 500,00 zł 

2005 Renowacja posadzki                                               5 000,00 zł 

                                           27 500,00 zł 

2003                                            10 000,00 zł 

2004                                            10 000,00 zł 

2005 Rewaloryzacja elementów sklepienia oraz wymiana gzymsu w prezbiterium                                            10 000,00 zł 

2006 Renowacja ścian zewnętrznych, szachulcowych Kościoła p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach                                            10 000,00 zł 

2007 Konserwacja pokrycia dachu z gontów 10 000,00 zł                                           

2008
Impregnacja więźby ciesielskiej dachu i budulca drewnianego wieży kościoła p.w. Św. 

Kazimierza w Gułtowach
20 000,00 zł                                           

2009
Wymiana podłogi w kościele i renowacja murów fundamentowych (cokołu) od strony 

wnętrza kościoła p. w. Św. Kazimierza w Gułtowach
25 000,00 zł

2011 Dwa konfesjonały rokokowe z III ćw. XVIII w. 16 500,00 zł

2012

Konserwacja i przywrócenie pierwotnej formy podstawy pod ołtarz oraz renowacja cokołu w 

kościele pw. Św. Kazimierza w Gułtowach:

a) Konserwacja i przywrócenie pierwotnej formy podstawy pod ołtarz

- rozebranie podłogi z desek, legarów i podkładu z cegły

- wykonanie nowego podkładu z cegieł pełnych

- ułożenie legarów wraz z impregnacją

- ułożenie nowej podłogi z desek dębowych (z impregnacją)

b) Renowacja cokołu

- naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach

- wykonanie nowych tynków

- malowanie cokołu farbą silikatową

25 000,00 zł

10
Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Św. Mikołaja w Żydowie

suma:

suma:

Renowacja ołtarza głównego
11

Remont konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu zabytkowego kościoła pw. Św. 

Kazimierza w Gułtowach 

Parafia Rzymsko - Katolicka 

w Czerlejnie 

12
Parafia p. w. Św. Kazimierza 

w Gułtowach



Pozycja Rok Wnioskodawcy Zakres prac  Kwota dotacji 

Wydatki z budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 1999 - 2015 przeznaczone na ochronę dóbr kultury 

2013

Wstępne oczyszczenie tabernakulum i mensy ołtarzowej

Zabezpieczenie osypujących się fragmentów polichromii i gruntów

Wykonanie odkrywek stratygraficznych i przeprowadzenie badań identyfikacyjnych 

pigmentów i spoiw.

Oczyszczenie i zabezpieczenie środkiem owadobójczym odsłoniętej, wschodniej ściany 

kościoła

Usunięcie przemalowań i wtórnych złoceń

Zabezpieczenie odsłoniętej polichromii werniksem retuszerskim

Impregnacja wzmacniająca drewna osłabionego przez owady roztworami żywic akrylowych 

w zależności od możliwości przez zanurzenie, pędzlowanie lub iniekcję 

Wykonanie napraw stolarskich - flekowanie ubytków drewna, w razie konieczności 

dodatkowe wzmocnienie konstrukcji

Snycerskie uzupełnienie ubytków dekoracji ornamentalnej

Uzupełnienie mniejszych ubytków drewna kitem

Uzupełnienie ubytków zaprawy malarskiej oraz zapraw pod złocenia

W zależności od stanu zachowania lokalne uzupełnienie bądź całkowita rekonstrukcja 

polichromii

Uzupełnienie ubytków w partii złoceń złotem płatkowym lub złotem w proszku

Scalenie kolorystyczne mensy i tabernakulum

Opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej

30 000,00 zł

2015
Konserwacja polichromii na północnej ścianie prezbiterium Kościoła pw. św.  Kazimierza w 

Gułtowach
30 000,00 zł

                                         196 500,00 zł 
2003                                               3 000,00 zł 
2004                                               1 000,00 zł 

                                              4 000,00 zł 

14 2003
Fundacja Skansenu Pszczelarskiego 

w Swarzędzu
Konserwacja barci wiślanej                                                  890,40 zł 

                                                 890,40 zł 

2003 Gmina Pobiedziska Ochrona dziedzictwa kultury i przyrody rodzinnej wsi M. Jackowskiego                                               5 000,00 zł 

2003                                               2 000,00 zł 

2004                                               5 000,00 zł 

                                           12 000,00 zł 

16 2003
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w 

Szreniawie
Konserwacja i renowacja ula architektonicznego "Ratusz poznański"                                               1 000,00 zł 

                                              1 000,00 zł 

17 2004
Misyjne Seminarium Duchowne 

w Chludowie 
Prace rewaloryzacyjne w zabytkowym parku pałacowym w Chludowie                                            10 000,00 zł 

                                           10 000,00 zł 

2004 Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Tymoteusza w Białężynie                                               6 000,00 zł 

2005 Konserwacja ołtarza głównego                                               8 000,00 zł 
2006 Kompleksowa konserwacja elewacji zewnętrznych kościoła parafialnego 6 000,00 zł                                             

18

Parafia Rzymsko - Katolicka 

p.w. Św. Tymoteusza

w Białężynie 

suma:

suma:

suma:

13

15

suma:

suma:
Muzeum Pierwszych Piastów 

na Lednicy
Badania wykopaliskowe w Radzimiu

suma:

Gmina Pobiedziska 
Zagospodarowanie turystyczno - historycznej siedziby starostów poznańskich na jez. Małym 

w Pobiedziskach 

12
Parafia p. w. Św. Kazimierza 

w Gułtowach



Pozycja Rok Wnioskodawcy Zakres prac  Kwota dotacji 

Wydatki z budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 1999 - 2015 przeznaczone na ochronę dóbr kultury 

2007

Oczyszczenie i konserwacja stolarki okiennej, wymiana drzwi wejściowych - zewnętrznych, 

wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych, skucie starych tynków i uzupełnienie 

nowymi  malowanie wnętrza 

10 000,00 zł                                           

2008 Renowacja zabytkowej werandy na plebani przy kościele  św. Tymoteusza w Białężynie 13 000,00 zł                                           

2014
Modernizacja wewnetrznych instalacji elektrycznych 0,4 kV w budynku plebanii Parafii pw. 

Św. Tymoteusza w miejscowości Białężyn.
24 000,00 zł                                           

                                           67 000,00 zł 

2004 Konserwacja obrazu "Wizja Św. Filipa Nereusza"                                               2 500,00 zł 

2005 Konserwacja ołtarza głównego z figurami św Wojciecha i św. Mikołaja                                            10 000,00 zł 
2006 Konserwacja ołtarzy bocznych p.w. Św. Filipa i Św. Krzyża                                               7 000,00 zł 

2007

Konserwacja ambony i chrzcielnicy w części prezbiterium: stanowiącym element 

wyposażenia kościoła ( demontaż, dezynfekcja, impregnacja strukturalna, oczyszczenie, 

zabezpieczenie usunięcie przemalowań, rekonstrukcja stopu chrzcielnicy, retusz i 

rekonstrukcja stopy chrzcielnicy, retusz i rekonstrukcja metalizacji srebrem, retusz i 

rekonstrukcja polichromii w technice oryginału, uzupełnienie gruntów i retusz warstwy 

obrazów ambony, zabezpieczenie końcowe) 

10 000,00 zł                                           

2008
Renowacja należących do wystroju wnętrza kościoła p.w. Św. Mikołaja w Wierzenicy: 1) 

krucyfiksu z uszakami 2) grupy Aniołków z Hierogramem 3) lichtarzy sz. 7. 
                                           10 000,00 zł 

2009

Zabezpieczenie i uzupełnienie trzech zabytkowych feretronów "Matki boskiej Nieustającej 

Pomocy, Serca Jezusa", "Św. Barbara, Św. Paweł", "Matka Boża Bolesna, Św. Tereska od 

Dzieciątka Jezus" w kościele p. w. Św. Mikołaja w Wierzenicy

10 000,00 zł

2010
Konserwacja prospektu organowego zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 19/B/2010
17 800,00 zł

2011 Krypta grobowa Rodziny Cieszkowskich w kościele Św. Mikołaja w Wierzenicy 25 000,00 zł

                                           92 300,00 zł 

2004 Renowacja Kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Tomicach                                               8 000,00 zł 

2006 Remont szkarpy (przypory) kościoła gotyckiego w Tomicach 8 000,00 zł                                             

2007 Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej 7 500,00 zł                                             

2008

Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, remont zachowawczy więźby 

ciesielskiej z impregnacją, wykonanie opierzeń blacharskich i rynien z blachy miedzianej oraz 

rur spustowych w kościele parafialnym p.w. Św. Barbary w Tomicach

                                           50 000,00 zł 

18

Parafia Rzymsko - Katolicka 

p.w. Św. Tymoteusza

w Białężynie 

20

Parafia Rzymsko - Katolicka 

p.w. Św. Barbary

w Tomicach

suma:

19

Parafia Rzymsko - Katolicka 

p.w. Św. Mikołaja 

w Wierzenicy

suma:



Pozycja Rok Wnioskodawcy Zakres prac  Kwota dotacji 

Wydatki z budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 1999 - 2015 przeznaczone na ochronę dóbr kultury 

2009
Wzmocnienie murów kościoła ponad terenem i sklepień ceramicznych w Kościele p. w. Św. 

Barbary w Tomicach
25 000,00 zł

2010
Kontynuacja renowacji Kościoła pw. Św. Barbary w Tomicach: naprawa murów i schodów 

drewnianych wejscia na chór zgodnie z pozwoleniem Starosty Poznańskiego Nr 13/A/2010
19 942,94 zł

2011
Kontynuacja renowacji Kościoła p. w. Św. Barbary w Tomicach: wymiana tynków 

wewnętrznych 
30 000,00 zł

2012
Kontynuacja renowacji Kościoła p.w. Św. Barbary w Tomicach: Wymiana tynku sklepienia 

żaglowego, malowanie sklepienia i ścian wewnętrznych
40 000,00 zł

2013

Likwidacja zniszczonych tynków na ścianie szczytowej i przyporach na elewacji zachodniej.

Obrzutka zaprawy BAUMIT BAYOSAN SANIER VORSPRITZ SV 61, na ścianie szczytowej i 

przyporach na elewacji zachodniej.

Tynk zewnętrzny gładzony z zaprawy czystowapiennej BAUMIT BAYOSAN REINKALK PUTZ RK 

39, na ścianie szczytowej i przyporach na elewacji zachodniej.

Przetarcie zaprawą przyczepną białą BAUMIT BAYOSAN MULTI CONTACT MC 55W, na 

ścianie szczytowej i przyporach na elewacji zachodniej.

Malowanie 2x z gruntowaniem farbami wapiennymi Remmers Funcosil, na ścianie 

szczytowej i przyporach na elewacji zachodniej.

Usunięcie zniszczonych przykryw przypór na ścianie od strony zachodniej i zabezpieczenie ich 

dachówką ceramiczną czerwoną, z niezbędnym rusztowaniem.

40 000,00 zł

2014

Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Barbary w Tomicach. Konserwacja 

techniczna i estetyczna ołtarza głównego: zdjęcie przemalowań, wzmocnienie i 

zabezpeiczenie drewna, konserwacja i zabezpeiczenie oryginalnej polichromii i pozłoty.

25 000,00 zł

                                         253 442,94 zł 

21 2004

Parafia Rzymsko - Katolicka 

p.w. Stanisława Biskupa

w Ceradzu Kościelnym 

Renowacja Kościoła Parafialnego 10 000,00 zł

                                           10 000,00 zł 

2004                                            10 000,00 zł 

2005                                            20 000,00 zł 

2006 Remont dachu i wnętrz kościoła Rzymsko - Katolickiego p.w. Św. Jana Bosko w Luboniu                                            15 000,00 zł 

                                           45 000,00 zł 

20

Parafia Rzymsko - Katolicka 

p.w. Św. Barbary

w Tomicach

Renowacja Kościoła Parafialnego Parafia Rzymsko - katolicka 

p.w. Św. Jana Bosko 

w Luboniu 

22

suma:

suma:



Pozycja Rok Wnioskodawcy Zakres prac  Kwota dotacji 

Wydatki z budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 1999 - 2015 przeznaczone na ochronę dóbr kultury 

2005 Wymiana posadzki                                            10 000,00 zł 

2008
Prace mają przywrócić pierwotny wygląd oraz scalić kompozycyjnie ołtarz z całością wnętrza 

kościoła  p.w Św. Jadwigi Śląskiej w Łodzi odrestaurowanego w 1981 r. 
                                           30 000,00 zł 

                                           40 000,00 zł 

2006
Wykonanie renowacji powierzchni ścian i sklepienia oraz wykonanie polichromii 

prezbiterium kościoła p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Jerzykowie 
                                              4 000,00 zł 

2012

Remont hełmu wieży kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w 

Jerzykowie:

- wymiana pokrycia hełmu wieży na pokrycie blachą miedzianą. Układ i wielkość arkuszy na 

wzór pokrycia dotychczasowego. Renowacja kuli i krzyża.

- wymiana odeskowania hełmu wieży, ułożenie na deskowaniu izolacji z membrany 

dachowej wysoko paraprzepuszczalnej,

- remont zachowawczy konstrukcji ciesielskiej hełmu z impregnacją budulca drewnianego,

- naprawa tynków wewnętrznych wapiennych - 3 kondygnacja wieży mieszcząca dzwony,

- renowacja okien - żaluzji: 6 szt., 3 - kondygnacja wieży mieszcząca dzwony. Ramy okien 

stalowe, żaluzje z blachy - oczyszczenie i malowanie.

Nie przystąpiono do realizacji 

zadania; DOTACJA PRZYZNANA 

15 000,00 zł

                                              4 000,00 zł 

2006 Remont drewnianej dzwonnicy przy kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krerowie                                               6 000,00 zł 

2007

Remont drewnianej dzwonnicy przy kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krerowie:

- remont zachowawczy, wymiana elementów konstrukcji ciesielskiej hełmu dzwonnicy z 

impregnacją,

- wykonanie deskowania hełmu dzwonnicy i ułożenie na deskowaniu izolacji z jednej 

warstwy papy,

- pokrycie hełmu dzwonnicy blachą miedzianą

10 000,00 zł                                           

2008 Remont pokrycia dachu kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krerowie                                            10 000,00 zł 

                                           26 000,00 zł 
2005 Renowacja elewacji zewnętrznych                                               9 000,00 zł 

2006
Dokończenie renowacji elewacji zewnętrznych zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. 

Mikołaja w Siedlcu 
                                           10 000,00 zł 

2011 Obraz Św. Mikołaja w kościele parafialnym w Siedlcu                                            20 000,00 zł 

                                           39 000,00 zł 

2006 Zakup i wymiana ołacenia na Kościele gotyckim w Niepruszewie                                               8 000,00 zł 

26

suma:

25

Parafia Rzymsko-Katolicka

p.w. Św. Jana Chrzciciela 

63 - 006 Krerowo 3

suma:

27

Parafia rzymsko - Katolicka 

p.w. Św. Wawrzyńca 

ul. Starowiejska 30

Niepruszewo 64 - 320 Buk

Parafia Rzymsko - Katolicka 

p.w. Św. Jadwigi Śląskiej 

w Łodzi k/ Stęszewa

suma:

Parafia Rzymsko - Katolicka

p.w. Św. Mikołaja

Siedlec 16

62 - 025 Kostrzyn

23

Parafia Rzymsko - Katolicka

p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 

Jerzykowo, Okrężna 31

62 - 007 Biskupice Wlkp. 

24



Pozycja Rok Wnioskodawcy Zakres prac  Kwota dotacji 

Wydatki z budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 1999 - 2015 przeznaczone na ochronę dóbr kultury 

2007 Wzmocnienie konstrukcji dachu i likwidacja ugięcia stropu w osiach "9" i "11" 24 949,57 zł                                           

2008 Remont bramy - dzwonnicy przy kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie                                            30 000,00 zł 

2009 Remont szczytu koscioła p. w. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie 30 000,00 zł

2012

Roboty ziemne - mury fundamentowe;

Zasypywanie wykopu przy ławach fundamentowych kościoła pw. Św. Wawrzyńca w 

Niepruszewie.

30 000,00 zł

                                         122 949,57 zł 

2007

Generalna konserwacja całego ołtarza głównego, restauracja figur w tym cudownej figury 

matki Bożej Tuleckiej z 1500 roku. Konserwacja dwóch obrazów w ołtarzu oraz całego ołtarza 

drewnianego. 

20 000,00 zł

2012

Wymiana pokrycia dachu obejmuje:

Roboty rozbiórkowe dachu:

- roboty rozbiórkowe dachu (rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - 

pokrycie podwójne, rozebranie ołacenia dachu z łat w odstępach ponad 16 cm do 24 cm, 

wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu krokwii zwykłych i kleszczy - 15% dachu, 

rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku, rozebranie rur spustowych z blachy nie 

nadającej się do użytku, rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, 

kołnierzy, gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie ołacenia dachu.

Pokrycie dachu:

- ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii,

- montaż kontrłat na dachu bez deskowania przy rozstawie krokwi 70-80 cm i łat pod 

dachówki profilowane,

- krycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką koloru ceglastego, w łuskę,

- montaż rynien dachowych półokrągłych, rur spustowych okrągłych, obróbki blacharskie.

40 000,00 zł

60 000,00 zł

2007

1) Inwentaryzacja budynku,

2) Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz konserwatorskiej,

3) Opracowanie programu prac konserwatorskich 

4) Wykonanie projektu budowlanego obejmującego w szczególności : odtworzenie okien, 

odrzwii drzwi zewnętrznych,

 remont stropów i dachu, wykonanie rynien spustowych, odnowienie i uzupełnienie tynków) 

20 000,00 zł                                           

suma:

27

Parafia rzymsko - Katolicka 

p.w. Św. Wawrzyńca 

ul. Starowiejska 30

Niepruszewo 64 - 320 Buk

29

Gmina:

Murowana Goślina

ul. Poznańska 18

62-095 Murowana Goślina

suma:

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Narodzenia NMP

 w Tulcach 

ul. Pocztowa 1

63-004 Tulce 

28



Pozycja Rok Wnioskodawcy Zakres prac  Kwota dotacji 

Wydatki z budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 1999 - 2015 przeznaczone na ochronę dóbr kultury 

2007

1. Wykonanie koniecznych badań podłoża gruntowego i opracowanie dokumentacji 

geotechnicznej

2. Aktualizacja inwentaryzcji pałacu 

3. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej wykonawczej i 

kosztorysowej (kosztorys inwestorski, pomiar robót, kosztorys ślepy) wraz ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót dla pałacu oraz opracowanie zbiorczego zestawienia 

kosztów całości zadania z rozbiciem na obiekty, rodzaje robót i elementów. Opracowana 

kompleksowa dokumentacja projektowa, budowlano - wykonawcza wszystkich branż wraz z 

kosztorysami, pomiarami, specyfikacjami technicznymi warunków wykonania i odbioru robót 

winna uwzględniać potrzeby gminy Murowana Goślina.

20 000,00 zł                                           

2008

Przedmiotem prac jest opracowanie kompleksowej inwentaryzacji budowlanej wraz z 

ekspertyzą techniczną pałacu w Murowanej Goślinie. Zakres opracowania: opis budynku, 

rysunki techniczne, rysunki techniczne detali architektonicznych, charakterystyka techniczna 

budynku, charakterystyka wszystkich instalacji i urządzeń w budynku, dokumentacja 

fotograficzna budynku od zewnątrz i od wewnątrz, ekspertyza techniczna konstrukcji 

budynku w pałacu w Murowanej Goślinie 

                                           20 000,00 zł 

                                           60 000,00 zł 

2007
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej remontu Pałacu w Jankowicach wraz 

z zagospodarowaniem terenu
20 000,00 zł                                           

2008

Wykonanie badań konserwatorskich elewacji i wnętrz pałacu, opracowanie programów 

konserwatorskich dla wszystkich elementów elewacji i wnętrz oraz wykonanie analizy 

technologicznej materiałów oryginalnie użytych jak również analiza stanu zachowania i 

przyczyn zniszczeń elementów elewacji i wnętrz w Pałacu w Jankowicach

30 000,00 zł                                           

50 000,00 zł                                           

2007

Wniosek obejmuje etap przygotowawczy prac - wykonanie projektu budowlanego zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego w porozumieniu z WKZ i obejmuje : wykonanie pomiarów 

oraz projektu budowlanego złożonego z części opisowo-rysunkowej z przedmiarem robót, 

uzgodnionej koncepcji przebudowy, części kosztorysowej oraz szczegółowej specyfikacji 

technicznej 

5 000,00 zł                                             

2008

Prace przygotowawcze do wykonania:

projektu budowlanego cz. II parku zabytkowego wchodzącego w skład zespołu zamkowego 

w Kórniku

                                           19 250,00 zł 31

Instytut Dendrologii PAN

w Kórniku 

ul. Parkowa 5

62-035 Kórnik 

suma:

suma:

29

Gmina:

Tarnowo Podgórne 

ul. Poznańska 115

62-080 Tarnowo Podgórne

30

Gmina:

Murowana Goślina

ul. Poznańska 18

62-095 Murowana Goślina



Pozycja Rok Wnioskodawcy Zakres prac  Kwota dotacji 

Wydatki z budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 1999 - 2015 przeznaczone na ochronę dóbr kultury 

2013

Osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku.

Wykonanie elewacji.

Wykonanie tynków wewnętrznych i ich malowanie.

Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej.

Zagospodarowanie terenu wokół pawilonu (w celu wyeksponowania go jako elementu 

zabytkowego parku).

                                           96 034,49 zł 

                                         120 284,49 zł 

2008
Szlifowanie, olejowanie i lakierowanie drewnianej podłogi oraz desek wspocznikowych 

klęczników w Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Chludowie
19 574,61 zł                                           

2008
Rozbiórka oraz odbudowa wieży kościoła w ramch prac interwencyjnych, wynikającychc z 

zagrożenia zabytków    
70 000,00 zł                                           

                                           89 574,61 zł 

2008
Remont posadzki w prezbiterium kościoła w ramach prac interwencyjnych, wynikającychc z 

zagrożenia zabytków
                                           34 614,60 zł 

2009

Pełna konserwacja i renowacja zabytkowego prospektu organowego i barierki chóru oraz 

kompleksowa renowacja zabytkowych figur św. Piotra i św. Pawła w kosciele p. w. Św. Józefa 

w Kicinie

65 000,00 zł

2011 Kosciół drewniany pw. Św. Józefa w Kicinie 25 000,00 zł

124 614,60 zł                                        

34 2009

Urząd Miejski w Mosinie

Pl. 20 Października 1

62-050 Mosina

Wykonanie projektu (dokumentacji konserwatorskiej i projekty budowlanego z niezbędnymi 

ekspertyzami) remontu Galerii Miejskiej - Izby Muzealnej
28 200,00 zł

28 200,00 zł

2009

Prace restauracyjne organów, fundamentu i balustrady chóru. Remont sufitu kościoła nad 

instrumentem oraz instalacji elektrycznej w obrębie chóru w kościele p. w. Narodzenia NMP 

w Sobocie

81 800,00 zł

2010

Wykonanie wiatrownic: mnuałowego i pedałowego, wykonanie kopii i restauracji piszczałek 

drewniaych, metalowych,wykonanie prac przy kontuarze wraz z klawiaturą, ławą i pedałami. 

Wykonanie traktury rejestrowej, intonacja instrumentu zgodnie z pozwoleniem  

Wielkopolskiego Wojewówdzkiego Konserwatora Zabytków Nr 70/B/2008

100 000,00 zł

181 800,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Wszystkich Świętych 

w Chludowie

31

32

suma:

Instytut Dendrologii PAN

w Kórniku 

ul. Parkowa 5

62-035 Kórnik 

suma:

35

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Narodzenia NMP w Sobocie

ul. Poznańska 9

62-090 Rokietnica

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Józefa w Kicinie

ul. Kościelna 2

62-004 Czerwonak

33

suma:

suma:

suma:



Pozycja Rok Wnioskodawcy Zakres prac  Kwota dotacji 

Wydatki z budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 1999 - 2015 przeznaczone na ochronę dóbr kultury 

36 2009

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Stanisława Bp. i M. we 

Wronczynie

Wronczyn 12

62-010 Pobiedziska

Remont wolnostojącej drewnianej dzwonnicy przy kościele parafialnym p. w. Św. Stanisława 

Bp. i M. we Wronczynie
15 000,00 zł

15 000,00 zł

2009
Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy schodach granitowych i moście kamiennym 

nad fosą otaczającą Zamek w Kórniku
300 000,00 zł

2010
Remont i konserwacja mostu nad fosą w Kórniku - etap II zgodnie z pozwoleniem 

Wielkopolskiego Wojeówdzkiego Konserwatora Zabytków Nr 790/A/2008
352 000,00 zł

2012 Rozbudowa systemu sygnalizacji napadu i włamania w Zamku Kórnickim (zakup i montaż) 58 801,38 zł

2012 Pełna konserwacja oraz restauracja obrazu "Zwiastowanie NMP" wraz z ramą 26 683,62 zł

2013

Program planowanych prac konserwatorskich w II etapie:

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ścianach wewnętrznych przyziemi wraz z 

rekonstrukcją wykładziny ceglanej na posadzkach w Przyziemiu Zamku w Kórniku.

Zakres prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych:

1. Ocena stopnia wzmocnienia osłabionych partii ścian ceglanych

2. Wzmocnienie niektórych mocno osłabionych partii ścian ceglanych

3. Dezynfekcja ścian ceglanych

4. Usunięcie wtórnych zapraw

5. Założenie okładów odsalających 

6. Uzupełnienie ubytków w cegłach i spoinach

7. Scalenie kolorystyczne

8. Wprowadzenie na podłogi m.in. kształtek ceramicznych o odpowiedniej grubości, kształcie 

i wytrzymałości, nawiązując do istniejących płytek ceramicznych znajdujących się w Zamku 

Kórnickim.

45 363,51 zł

782 848,51 zł

2010

Wymiana lub naprawa: piszczałek prospektowych, piszczałek drewnianych, piszczałek 

metalowych, wiatrownic stożkowych, kontuaru, klawiatur manuałowych i pedałowych, 

mieszków i innych niezbędnych elementów - zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 22/B2010

80 000,00 zł

37 Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk

ul. Zamkowa 5

62-035 Kórnik

suma:

suma:

38

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 

w Krośnie

ul. Główna 41

62-050 Mosina



Pozycja Rok Wnioskodawcy Zakres prac  Kwota dotacji 

Wydatki z budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 1999 - 2015 przeznaczone na ochronę dóbr kultury 

2013

Przeprowadzenie analizy historycznej kościoła wraz z kwerendą archiwalną.

Wykonanie badań archeologicznych w obrysie murów zewnętrznych kościoła. 

Wykonanie badań mykologicznych konstrukcji ścian oraz więźby dachowej.

Ekspertyza konstrukcyjna budynku ze szczególnym uwzględnieniem elementów drewnianych 

oraz sposobu przewiązania ścian i ich posadowienia.

Analiza konserwatorska zachowania oryginalnej substancji kościoła (np. kolorystyka, 

polichromia, znaki ciesielskie, stolarka okienna, drzwiowa, podłogi itp.) 

30 000,00 zł

2014

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.

30 000,00 zł

2015

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.

40 000,00 zł

180 000,00 zł

2011 Pałac w Przybrodzie 43 500,00 zł

2012

Skucie zawilgoconych, odspojonych tynków zewnętrznych, wykonanie nowych tynków 

zewnętrznych, obramowań okiennych, naprawa gzymsów z malowaniem całości tynków, 

oczyszczenie cokołu budynku wykonanego z cegły ceramicznej, wymiana uszkodzonych 

kształtek, uzupełnienie fug z impregnacją, wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych 

oraz rynien na nowe wykonane z blachy tytan-cynk

70 000,00 zł

suma:

39

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rolniczo - Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda

ul. Parkowa 4

62-090 Rokietnica

38

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 

w Krośnie

ul. Główna 41

62-050 Mosina



Pozycja Rok Wnioskodawcy Zakres prac  Kwota dotacji 

Wydatki z budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 1999 - 2015 przeznaczone na ochronę dóbr kultury 

2013

Wymiana stolarki okiennej od piwnicy i remont pomieszczeń piwnicznych w budynku dworu 

w Przybrodzie polegający na:

- wykonaniu odkrywek celem określenia najstarszej warstwy kolorystycznej oraz kształtu 

zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaż istniejącej stolarki okiennej

- montaż nowej stolarki okiennej wzorowanej na pierwotnie zamontowanej wraz z 

montażem parapetów wewnętrznych

- usunięcie istniejącego, zniszczonego i skorodowanego tynku na całej powierzchni ścian

- ręcznie usunąć całkowicie zniszczone cegły oraz cegły luźno związane z murem (te do 

powtórnego wmurowania w to samo miejsce), uzupełnić fugi zaprawą wapienną

- cegły oczyścić metodą  mechaniczną -  szczotkami drucianymi, następnie (luźne elementy, 

fragmenty zaprawy) usunąć metodą ręczną

- uzupełnić ubytki cegieł

- oczyszczone powierzchnie ceramiczne wzmocnić strukturalne 

- całkowita wymiana spoinowania wątku ceglanego na elewacji 

25 000,00 zł

2014

Remont więźby dachowej budynku dworu w Przybrodzie polegający na:

- wzmocnieniu istniejącej konstrukcji dachowej i wymianie uszkodzonych elementów więźby 

dachowej.

20 000,00 zł

2015

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.

30 000,00 zł

188 500,00 zł

2013

Demontaż i montaż mechanizmu zegarowego wraz z postumentem:

- gruntowna naprawa mechanizmu zegarowego,

- dorobienie, regeneracja łożysk kół,

- regeneracja kotwicy,

- naprawa i regeneracja mechanizmów wskazań trzech tarcz,

- drobienie nowych tarczy zegarowych,

- wymiana wskazówek,

- wymiana liny naciągu,

- odnowienie - regeneracja wszystkich elementów konstrukcyjnych zegara,

- regulacja i konserwacja mechanizmu przez okres trwania gwarancji z częstotliwością raz na 

dwa miesiące

9 680,00 zł

2014
Renowacja i zabezpieczenie drewnianej konstrukcji wieży zegarowej na budynku byłego 

dworca kolejowego w Puszczykowie, zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich
10 000,00 zł

suma:

Katarzyna i Zbigniew Bekasiak

ul. Kórnicka 28

62-022 Świątniki

39

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rolniczo - Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda

ul. Parkowa 4

62-090 Rokietnica

40
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2015

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.

20 000,00 zł

39 680,00 zł

2013

Demontaż skrzydeł drzwiowych i wstawienie tymczasowych drzwi zabezpieczających.

Usunięcie wtórnego nawarstwienia malarskiego.

Usunięcie zdegradowanej tkanki drzewnej.

Naprawa rozwarstwień konstrukcyjnych drzwi.

Impregnacja elementów drewnianych.

Konserwacja wszystkich elementów metalowych.

Wykonanie nowej konstrukcji nadświetla oraz kraty wiatrołapu.

Opracowanie kolorystyczne stolarki drzwiowej.

23 922,00 zł

2014

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.

200 000,00 zł

2015

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

523 922,00 zł

Katarzyna i Zbigniew Bekasiak

ul. Kórnicka 28

62-022 Świątniki

suma:

suma:
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Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach

Plac Przemysława 12

62-005 Czerwonak

40
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42 2014

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Św. Floriana 

w Wirach gm. Komorniki

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. 

15 000,00 zł

15 000,00 zł

43 2014

Ewa Marciniak-Małecka

ul. Obornicka 10

Jelonek gm. Suchy Las 

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.

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.

15 000,00 zł

15 000,00 zł

2014

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.

20 000,00 zł

2015

Konserwacja i restauracja obrazów ołtarzowych "Święty Marcin" i "Matka Boska 

Częstochowska" wraz z ramami.

- Pełna konserwacja i restauracja obrazu "Święty Marcin" wraz z ramą,

- Pełna konserwacja i restauracja obrazu "Matka Boska Częstochowska" wraz z ramą

30 000,00 zł

50 000,00 zł

suma:

44

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina i św. Piotra w Okowach 

w Konarzewie, gm. Dopiewo 

suma:

suma:
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Wydatki z budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 1999 - 2015 przeznaczone na ochronę dóbr kultury 

2014

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).  

30 000,00 zł

2015

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.

70 000,00 zł

100 000,00 zł

2014

Konserwacja polichromii sklepienia w nawie północnej w kościele p.w.  Św.  Andrzeja w 

Komornikach.  Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii w nawie północnej, zdjecie 

przemalowań, wzmocnienie i zabezpeiczenie tynków, konserwacja i zabezpieczenie 

oryginalnej polichromii i pozłoty

14 450,00 zł

2015

Konserwacja polichromii sklepienia w nawie południowej w kościele p.w.  Św.  Andrzeja 

Apostoła w Komornikach.  

Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii sklepienia w nawie południowej: zdjęcie 

przemalowań, wzmocnienie i zabezpieczenie tynków, konserwacja i zabezpieczenie 

orygnalnej polichromii i pozłoty

24 050,00 zł

38 500,00 zł

47 2015

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie

ul. Akacjowa 5

60-007 Kobylnica

Remont wystroju malarskiego  nawy głównej i kaplicy.

- Renowacja i naprawa wystroju malarskiego wnętrza kościoła zgodnie z programem prac 

konserwatora;

- Przywrócenie występowania historycznej kolorystyki

35 000,00 zł

35 000,00 zł

48 2015

Poznańska Hodowla Roślin

sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5

63-004 Tulce

Izolacja ściany fundamentowej oraz przebudowa tarasów i balustrad w elewacji północnej 

dworu w Tulcach.

Wykonanie robót budowlanych mających na celu wprowadzenie izolacji ścian 

fundamentowych na najbardziej zawilgoconej płaszczyźnie kondygnacji piwnicznej pałacu 

usytuowanej od strony północnej. Zakresem prac zostanie objęta również przebudowa 

masywu tarasów zlokalizowanych po przedmiotowej stronie w elewacji ogrodowej. 

Jednocześnie przebudowie tarasów towarzyszyć będzie zmiana ciężkich ceglanych balustrad 

na lżejsze ażurowe w formie kultych w metal.

40 000,00 zł

40 000,00 zł

suma:

suma:

suma:

45

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Św. Stanisława Bpa i M

 w Buku

46

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Andrzeja Apostoła,

ul. Kościelna 32, 62-052 Komorniki

suma:


