
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. Św. Mikołaja 

Siedlec 16 

62-025 Kostrzyn 

Wielkopolski

Obraz "NMP Niepokolanej" 

w bogatej barokowej 

autentycznej ramie złoconej 

z IV  ćw. XVIII w.

Pełna Konserwacja obrazu "NMP Niepokolanej" wraz z ramą.

Obraz: dokumentacja stanu zachowania, demontaż, zdjęcie z podramka, usuwanie 

przemalowań, kitowanie, ewentualny dublaż, punktowanie, werniksowanie, montaż, 

dokumentacja powykonawcza;

Rama: dokumentacja stanu zachowania, demontaż, odkyrwki sondażowe, usuwanie wtórnych 

warstw, uzupełnienia snycerskie, kitowanie, gruntowanie, złocenia, srebrzenia, impregnacja 

odwrocia, dokumentacja powykonawcza.

20 000,00 20 000,00   

2

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Michała 

Archanioła i Matki Bożej 

Wspomożenia Wiernych

Rogalinek, ul. Wodna 8

62-050 Mosina

Kościół Parafialny p.w. Św. 

Michała Archanioła i Matki 

Bożej Wspomożenia 

Wiernych w Rogalinku

Wymiana fundamentów, odtworzenie muru fundamentowego i schodów wraz z 

odwodnieniem przy Kościele w Rogalinku.

-fundamenty żelbetowe wykonywane odcinkowo,

-odtworzenie muru fundamentowego - cokołu z kamienia polnego,

-odtworzenie schodów wejściowych,

- drenaż z odprowadzeniem wód,

- opaska obwodowa budynku,

- prace archeologiczne.

204 359,81   204 359,81   

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - I NABÓR 2016

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 ”



3

Parafia p.w. Św. Jana 

Chrzciciela w Owińskach

Plac Przemysława 12

62-005 Owińska

Kościół p.w. Św. Mikołaja w 

Owińskach

Renowacja Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Owińskach, dach stolarka, elewacja południowa.

-część prac remontowych dachu - impregnacja więźby (odgrzybienie belek i krawężników) 

ułożenie pokrycia dachu, obóbki blacharskie.

- elewacja - prace przygotowawcze (odbicie tynków zewnętrznych, usunięcie 

zdezintegrowanych spoin z zaprawy, konserwacja murów preparatem do wiązania szkodliwych 

soli, dezynfekcja murów, naprawa powierzchni murów zabytkowych poprzez wymianę 

skorodowanych cegieł, uzupełnienia gzymsów, spoin murów.

elewacja- strefa cokołowa, tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie, warstwy 

nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny, malowanie tynków zewnętrznych 

farbą krzemianową.

100 000,00   100 000,00   

4

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Kazimierza w 

Gułtowach

ul. Pałacowa 8, Gułtowy, 

62-025 Kostrzyn

Chrzcielnica z prezbiterium 

Kościoła p.w. Św. Kazmierza 

w Gułtowach

Prace konserwatorskie przy chrzcielnicy z prezbiterium Kościoła p.w. Św. Kazimierza w 

Gułtowach.

- wykonanie szczegółowej fotograficznej i opisowej inwentaryzacji i dokumentacji stanu 

zachowania chrzcielnicy,

- wstępne oczyszczenie obiektu z kurzu i luźnych zabrudzeń,

- zabezpieczenie osypujących się fragmentów polichromi i gruntów,

- demontaż chrzcielnicy, zabezpieczenie i przewiezienie jej do pracowni,

- wykonanie odkrywek stratygraficznych i przeprowadzenie badań identyfikacyjnych 

pigmentów i spoiw na obiekcie,

- przeprowadzenie prób oczyszczania,

- usunięcie przemalowań,

- zabezpieczenie odsłoniętych polichromii werniksem retuszerskim,

- impregnacja wzmacniająca osłabionego drewna roztworami żywic akrylowych, w wypadku 

mniejszych elementów, przewiezionych do pracowni przez zanurzenie bądź iniekcję, w 

wypadku elementów większych znajdujących się w kościele przez pędzlowanie lub iniekcję,

- uzupełnienie ubytków drewna - flekowanie większych ubytków drewnem tego samego 

gatunku, w wypadku mniejszych - uzupełnienie ich kitem,

- uzupełnienie ubytków gruntów pod złocenia i polichromie,

- punktowanie ubytków polichromii,

- uzupełnienie bądź rekonstrukcja dekoracji pozłotniczej,

- przewiezenie wszystkich elementów do kościoła i ich odpowiedni montaż,

- ostateczne scalenie kolorystyczne,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.

30 000,00   30 000,00   



5

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Andrzeja Apostoła

ul. Kościelna 32

62-052 Komorniki

Polichromia sklepień 

krużganków w nawie 

południowej i północnej 

oraz ściana północna 

krużganka Kościoła 

parafialnego p.w. Św. 

Andrzeja Apostoła w 

Komornikach

Konserewacja polichromii sklepień krużganków w nawie południowej i północnej oraz 

ściana północna krużganka w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach.

- Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii sklepień krużganków w nawie południowej i 

północnej oraz ściana północna krużganka: zdjęcie przemalowań, wzmocnienie i 

zabezpieczenie tynków, konserwacja i zabezpieczenie orginalnej polichromii i pozłoty.

50 000,00 50 000,00 

6

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Marcina i Św. 

Piotra w Okowach w 

Konarzewie

ul. Kościelna 2, Konarzewo,

62-070 Dopiewo

Ołtarz boczny z obrazami i 

rzeźbami świętych oraz 

obrazem w zawieńczeniu 

późnobarokowy

Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. Św. Marcina bpa (bez obrazu głównego - 

św. Marcina i jego ramy)

- Pełna konserwacja i restauracja barokowego ołtarza bocznego p.w. Św. Marcina (XVIII w.) w 

kościele parafialnym w Konarzewie (za wyjątkiem obrazu Św. Marcina wraz z ramą, które 

zostały poddane kompleksowym pracom konserwatorskim w roku 2015)

35 000,00   35 000,00   

7

Parafia p.w. NMP 

Szkaplerznej w Iwnie 

ul. Zdrojowa 2, Iwno

62-025 Kostrzyn Wlkp

Kościół parafialny p.w. NMP 

Szkaplerznej w Iwnie

Remont zabezpieczająco - wzmacniający hełmu wieży kościoła parafialnego p.w. NMP 

Szkaplerznej w Iwnie

- roboty rozbiórkowe - rozebranie istniejącego pokrycia hełmu wieży wraz z oszalowaniem, 

rozebranie konstrukcji ciesielskiej /krażyny/ przeznaczonej do ponownego montażu z 

wykonaniem koniecznych oznakowań,

- naprawa konstrukcji ciesielskiej hełmu wieży - wzmocnienie słupów latarni, końców 

podwalin, odtworzenie krążyn kopuły i hełmu latarni,

- impregnacja przeciwbiologiczna i ogniochronna środkiem Fobos M4, istniejącej konstrukcji 

ciesielskiej przez nanoszenie pędzlem oraz drewna do wzmocnienia konstrukcji więźby, 

deskowań i krążyn metodą kąpieli,

- roboty pokrywcze - wykonanie pokrycia z blachy miedzianej o grub. 0,6 mm

- rusztowanie do prac przy hełmie wieży - montaż i demontaż

30 000,00   30 000,00   

8

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Michała 

Archanioła w Uzarzewie

ul. Akacjowa 5

60-007 Kobylnica

Kościół Parafialny

Restauracja wystroju malarskiego ścian i podłuczy arkad kaplicy Żychlińskich.

- restaurowanie przy wystroju malarskim ścian i podłuczy arkad kaplicy Żychlińskich zgodnie z 

programem prac konserwatora, przywrócenie występowania historycznej kolorystyki.

34 759,65   34 759,65   



9

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 antresoli od strony zachodniej w XVIII -wiecznym 

Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie.

- demontaż starej podłogi i podsufitki drewnianej na chórze muzycznym od strony zachodniej

- konserwacja i wzmocnienie podłoża konstrukcyjnego, 

- wzmocnienie desek podłogowych i podsufitki z ewentualnym uwzględnieniem prób, 

ratowania elementów podłogi i podsufitki od całkowitej wymiany podłogi i poddaniu jej 

zabiegom konserwatorskim.

40 000,00   40 000,00   

10

Katarzyna i Zbigniew 

Bekasiak

ul. Kórnicka 28

62-022 Świątniki

Budynek byłego dworca 

kolejowego w Puszczykowie

Remont kominów, instalacji odgromowej i elektrycznej w zabytkowym budynku dworca 

kolejowego w Puszczykowie.

- remont 3 sztuk kominów,

- remont istniejącej instalacji odgromowej - wymiana aluminiowego drutu FI 8 na dachu 

budynku, wymiana przewodów odprowadzających i uziemiających, sprawdzenie i instalacja 

uziomów pionowych,

- remont instalacji eletrycznej - wymiana rozdzielnicy eletrycznej, instalacja zabezpieczenia 

nadmiarowo - prądowego, pomiary, izolacja.

13 300,00   13 300,00   

11

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Stanisława 

Biskupa Męczennika w 

Buku

ul. Mury 30

64-320 Buk

Kościół p.w. Św. Krzyża

Remont budynku kościoła p.w. Św. Krzyża w Buku - remont zakrystii i szczytu nad zakrystią

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

impregnacje elementów konstrukcyjnych, drewnianych istniejących, remont posadzki, stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz schodów zewnętrznych.

86 262,06   86 262,06   

12

Poznańska Hodowla Roślin 

Sp. z o. o.

ul. Kasztanowa 5

63-004 Tulce

Park w Nagradowicach

Rewaloryzacja parku w Nagradowicach cz. 1

- wykonanie nasadzeń roślinnych oraz założenie fragmentu trawnika 2 100 m2

- posadzenie materiału roślinnego - drzewa liściaste 8 szt., krzewy liściciaste 12 szt., krzewy 

żywopłotowe 310 szt., krzewy liściaste 252 szt., drzewa iglaste 30 szt., krzewy iglaste 35 szt.

- zastosowanie materiałów innych w postaci: torf 40 worków, paliki, taśma, kora 350 worków, 

transport kory i roślin,

- uprawa podłoża, sadzenie roślin, mulczowanie skupin korą, założenie trawnika.

40 000,00   40 000,00   



13

Wielkopolski Związek 

Inwalidów Narządu Ruchu

ul. Kraszewskiego 8

60-518 Poznań

Zespół dawnego Szpitala 

psychiatrycznego - pawilon 

tzw. Otwarty dla mężczyzn 

w Owińskach

"W hołdzie ofiarom akcji T4"

-projekt architektoniczny dotyczący dachu, elewacji, klatki schodowej, okien drzwi, 

pomieszczeń, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania,

- projekt konserwatorski - elewacji, okien, drzwi oraz dachu z konstrukcją,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na wszystkie prace,

- odkrywki - izolacje oraz prace archeologiczne i badania konserwatorskie.

53 782,40   0,00   

683 681,52   

Lp.
Nazwa wnioskodawcy i 

dokładny adres
Nazwa zabytku Zakres prac do wykonania

Wnioskowana kwota 

dotacji 

(w zł)

Kwota 

 przyznanej dotacji 

(w zł)

1

Gmina Mosina

pl. 20 Października 1

62-050 Mosina

Budynek dawnej bożnicy 

przy ul. Niezłomnych 1 

w Mosinie

Aktualizacja dokumentacji projektowej - adaptacja poddasza na cele muzealne w budynku 

dawnej synagogi żydowskiej z pocz. XX wieku w Mosinie.

- aktualizacja projektu budowlnego, branże: instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, 

architektura i konstrukcje

- aktualizacja decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzialającej pozwolenia na budowę,

- aktualizacja pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,

- aktualizacja Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

10 977,75   10 977,75   

10 977,75   

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”

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - I NABÓR


