
Lp. Wnioskodawca Nazwa zabytku Zakres prac do wykonania
Kwota wniosko-

-wana 
Przyznana kwota 

dotacji

1

Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Św. Barbary w Tomicach,
ul. Spadzista 4
62-060 Stęszew

Kościół parafialny pw. Św. 
Barbary w Tomicach

Kontynuacja renowacji Kościoła p.w. Św. Barbary w Tomicach: Wymiana tynku 
sklepienia Ŝaglowego, malowanie sklepienia i ścian wewnętrznych

             40 000,00 zł 40 000,00 zł

2

Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Św. Michała Archanioła
ul. Gnieźnieńska 2
62-010 Pobiedziska

Kościół parafialny pw. Św. 
Michała Archanioła w 
Pobiedziskach

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 10 000,00 zł

3

Parafia Rzymsko - Katolicka 
pw. Św. Kazimierza w 
Gułtowach
ul. Pałacowa 8
62-025 Kostrzyn Wlkp.

Kościół parafialny pw. Św. 
Kazimierza w Gułtowach 

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
- ułoŜenie legarów wraz z impregnacją
- ułoŜenie 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 25 000,00 zł



4

Parafia Rzymsko - Katolicka 
pw. Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny w 
Jerzykowie
ul. OkręŜna 43
62-007 Biskupice

Kościół parafialny pw. 
Niepokalanego Serca NMP w 
Jerzykowie

Remont hełmu wieŜy kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny w Jerzykowie:
- wymiana pokrycia hełmu wieŜy na pokrycie blachą miedzianą. Układ i wielkość 
arkuszy na wzór pokrycia dotychczasowego. Renowacja kuli i krzyŜa.
- wymiana odeskowania hełmu wieŜy, ułoŜenie na deskowaniu izolacji z 
membrany dachowej wysoko paraprzepuszczalnej,
- remont zachowawczy konstrukcji ciesielskiej hełmu z impregnacją budulca 
drewnianego,
- naprawa tynków wewnętrznych wapiennych - 3 kondygnacja wieŜy mieszcząca 
dzwony,
- renowacja okien - Ŝaluzji: 6 szt., 3 - kondygnacja wieŜy mieszcząca dzwony. 
Ramy okien stalowe, Ŝaluzje z blachy - oczyszczenie i malowanie.

             34 694,00 zł 15 000,00 zł

5

Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce

Kościół parafialny pw. 
Narodzenia NMP w Tulcach 

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 uŜytku, rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się 
do uŜytku, rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, 
kołnierzy, gzymsów z blachy nie nadającej się do uŜytku, rozebranie ołacenia 
dachu.
Pokrycie dachu:
- ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii,
- montaŜ 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,
- montaŜ rynien dachowych półokrągłych, rur spustowych okrągłych, obróbki 
blacharskie.

             50 000,00 zł 40 000,00 zł

6

Uniwersytet Przyrodniczy w 
Poznaniu
Rolniczo - Sadownicze 
Gospodarstwo Doświadczalne 
Przybroda
ul. Parkowa 4
62-090 Rokietnica

Pałac w Przybrodzie

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

           114 339,60 zł 70 000,00 zł

Suma 200 000,00 zł


