
Lp.
Nazwa wnioskodawcy i 

dokładny adres
Nazwa zabytku Zakres prac do wykonania

Wnioskowana kwota 

dotacji 

(w zł)

Kwota przyznanej 

dotacji 

(w zł)

1.

Poznańska Hodowla Roślin 

Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5

63-004 Tulce

Dwór w Tulcach

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 kutych w metal.

50 000,00 zł 40 000,00 zł              

2.

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Marcina i Św. Piotra 

w Okowach w Konarzewie, 

ul. Kościelna 2, Konarzewo, 

62-070 Dopiewo

Obrazy ołtarzowe: "Św. 

Marcin" i "Matka Boska 

Częstochowska" z ołtarzy 

bocznych pw. Św. Marcina i 

Matki Boskiej 

Częstochowskiej

Konserwacja i restuaracja 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 30 000,00 zł              

3.

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Andrzeja Apostoła

ul. Kościelna 32

62-052 Komorniki

Polichromia sklepienia 

w nawie południowej kościoła 

parafialnego pw. Św. Andrzeja 

Apostoła 

w Komornikach

Konserwacja polichromii sklepienia w nawie południowej 

w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach

- Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii sklepienia 

w nawie południowej: zdjęcie przemalowań, wzmocnienie 

i zabezpieczenie tynków, konserwacja i zabezpieczenie oryginalnej 

polichromii i pozłoty.

30 000,00 zł 24 050,00 zł

4.

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Michała Archanioła 

w Uzarzewie

ul. Akacjowa 5

60-007 Kobylnica

Kościół Parafialny

Remont wystroju malarskiego nawy głównej i kaplicy.

- Renowacja i naprawa wystroju malarskiego wnętrza kościoła zgodnie z 

programem prac konserwatora;

- Przywrócenie występowania historycznej kolorystyki.

39 000,00 zł                35 000,00 zł 

             129 050,00 zł 
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