
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu

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. Jadwigi i Św. 

Jakuba Apostoła w Lusowie

ul. Poznańska 2

62-080 Tarnowo Podgórne

Kościół parafialny p.w. Św. 

Jadwigi i Św. Jakuba 

Większego w Lusowie

Remont dachu i wymiana dachówki nad główną nawą i zakrystią kościoła w Lusowie:

- zdjęcie starej dachówki karpiówki nad nawą główną oraz zakrystią

usunięcie starych rynien oraz rur spustowych,

- rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów i kołnierzy gzymsów z blachy,

- usunięcie ołacenia,

- wymiana lub naprawa uszkodzonych części więźby dachowej (belki górne, krokwie),

- ołacenie połaci dachowych nowymi łatami,

- założenie nowej dachówki karpiówki,

- założenie nowych rur i rynien.

120 000,00 zł 120 000,00 zł

2

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Jana Chrzciciela,

pl. Przemysława 12

62-005 Owińska
Kościół p.w. Św. Mikołaja 

w Owińskach

Prace wewnątrz kościoła p.w. Św. Mikołaja w Owińskach w zakresie renowacji tynków i 

uzupełnienia posadzek:

1. Tynki - odbicie tynków cementowo-wapiennych na stropach i ścianach, zabezpieczenie 

okien, wykonanie dezynfekcji i biodegradacji ścian i sufitów, wzmocnienie strukturalne 

osłabionych tynków, wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na sklepieniach 

krzyżowych, gotyckich, kopulastych, żaglowych, tynki wewnętrzne zwykłe na podłożach 

ceramicznych na ścianach płaskich, gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym 

przyczepność, wyprawa wierzchnia wapienna, malowanie tynków gładkich, rusztowania, 

wywiezienie gruzu.

2. Posadzka (część robót) - rozebranie posadzki, rozbiórka elementów konstrukcji 

betonowych, oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki, odgrzybianie posadzek, podkłady z 

ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, część prac (ok.15%) dotyczących 

ułożenia posadzki z płyt ceramicznych 40x40 na podsypce piaskowej.

147 250,00 zł 147 250,00 zł

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2017

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2017 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. Mikołaja w 

Żydowie

ul. Przecławska 3, Żydowo

62-090 Rokietnica

Witraże z kościoła p.w. Św. 

Mikołaja w Żydowie

Konserwacja i restauracja witraży okrągłych (x2) i triforyjnego z kościoła p.w. Św. 

Mikołaja w Żydowie gm. Rokietnica.

Pełna konserwacja i restauracja:

1. dokumentacja fotograficzna stanu zachowania,

2. zabezpieczenie okna i jego demontaż,

3. przygotowanie do transportu i przywiezienie witraży do pracowni,

4. wykonanie pól szklenia zabezpieczającego,

5. zamontowanie oszklenia zabezpieczającego,

6. wykonanie i wstawienie nowych ram,

7. rama pojedyncza zapewniająca wymianę powietrza - dylatację pomiędzy witrażem a 

szybą,

8. utrwalenie spękanych szkieł i odspojonej malatury,

9. konserwacja - zachowująca oryginalną substancję,

10. opracowanie ubytków - analiza porównawcza m.in. na podstawie materiałów 

ikonograficznych,

11. wypał,

12. zdjęcie starego ołowiu,

13. składanie witraży w nowy profil,

14. kitowanie i uszczelnianie,

15. transport,

16. montaż witraży in situ w nowych ramach,

17. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej,

18. komisyjny odbiór.

15 000,00 zł 15 000,00 zł

4

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Andrzeja Apostoła

ul. Kościelna 32

62-052 Komorniki

Polichromia sklepienia w 

nawie głównej Kościoła 

parafialnego p.w. Św. 

Andrzeja Ap. w 

Komornikach

Konserwacja polichromii sklepienia w nawie głównej w Kościele p.w. Św. Andrzeja Ap. 

w Komornikach.

Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii sklepienia w nawie głównej: zdjęcie 

przemalowań, wzmocnienie i zabezpieczenie tynków, konserwacja i zabezpieczenie 

oryginalnej polichromii i pozłoty.

70 000,00 zł 45 000,00 zł



5

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Kazimierza w 

Gułtowach

ul. Pałacowa 8

62-025 Kostrzyn

Dwie rokokowe ławy 

kolatorskie z prezbiterium 

Kościoła p.w. Św. 

Kazimierza w Gułtowach

Prace konserwatorskie przy dwóch rokokowych ławach kolatorskich z prezbiterium 

Kościoła p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach.

1. Wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji stanu zachowania i obydwu ław 

przed konserwacją.

2. Przewiezienie ław do pracowni.

3. Oczyszczenie.

4. W razie możliwości demontaż osłabionych, ruchomych elementów konstrukcji.

5. Usunięcie przemalowań mechaniczne, wspomagane środkami chemicznymi.

6. Zabezpieczenie odsłoniętych polichromii werniksem retuszerskim.

7. Wykonanie impregnacji wzmacniającej drewna zniszczonego przez owady.

8. Uzupełnienie ubytków drewna - flekowanie większych ubytków drewnem tego samego 

gatunku.

9. Uzupełnienie mniejszych ubytków kitem. W wypadku miejsc narażonych na większe 

obciążenia nie wyklucza się użycia kitów sporządzonych na bazie żywicy epoksydowej.

10. Zabezpieczenie drewna, a w szczególności fleków preparatem owadobójczym.

11. Ponowny montaż konstrukcji ław.

12. W razie konieczności wykonanie dodatkowych wzmocnień usztywniających ich 

konstrukcje.

13. Uzupełnienie ubytków zaprawy pod polichromie i złocenia.

14. Punktowanie ubytków polichromii.

15. Zabezpieczenie uzupełnionych polichromii werniksem.

16. W zależności od stanu zachowania lokalne uzupełnienie złotem (lub srebrem) w 

proszku bądź w płatkach lub całkowita rekonstrukcja złotem (lub srebrem) w płatkach.

17. Ostateczne scalenie kolorystyczne ław.

18. Przewiezienie ław do kościoła.

19. Opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.

28 600,00 zł 28 600,00 zł

6

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Wszystkich Świętych w 

Kórniku

ul. Średzka 1

62-035 Kórnik

Kościół parafialny p.w. 

Wszystkich Świętych  w 

Kórniku

Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic, zewnętrznych odrzwi i 

drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych wraz z zakupem i 

montażem instalacji odgromowej oraz remont części składowych zabytku lub ich 

odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania przybudówki południowej budynku 

kościoła parafialnego.

1. wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 

spustowymi,

2. montaż instalacji odgromowej,

3. wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych stropu i więźby,

4. remont pomieszczenia pod belkami stropowymi,

5. remont pomieszczenia nad zakrystią,

6. rusztowania,

7. roboty elektryczne,

8. wymiana stolarki okiennej,

9. renowacja drzwi.

248 000,00 zł 248 000,00 zł



7

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Michała Archanioła 

i Matki Wspomożenia 

Wiernych, Rogalinek

ul. Wodna 8

62-050 Mosina

Kościół parafialny p.w. Św. 

Michała Archanioła w 

Rogalinku

Remont i wymiana drewnianych elementów konstrukcji kościoła.

- rozebranie odeskowania ścian zewnętrznych,

- naprawa konstrukcji ścian zewnętrznych z częściową wymianą elementów,

- wykonanie odeskowania ścian zewnętrznych,

- impregnacja drewnianych elementów.

181 915,49 zł 104 000,00 zł

8

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła 

w Kostrzynie

ul. Średzka 8

62-025 Kostrzyn Wlkp.

Chrzcielnica z 

prezbiterium kościoła p.w. 

Św. Ap. Piotra i Pawła w 

Kostrzynie

Prace konserwatorskie przy kamiennej późnogotyckiej chrzcielnicy z kościoła Św. Ap. 

Piotra i Pawła w Kostrzynie Wlkp.

1. wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania,

2. pobranie próbek do wykonania przekrojów i do badań laboratoryjnych z pozostałości 

polichromii,

3. pobranie próbek do badań petrograficznych kamienia,

4. demontaż metalowej kraty,

5. wstępne wzmocnienie oryginalnej polichromii,

6. oczyszczenie z zabrudzeń powierzchni obiektu,

7. usunięcie przemalowań w obrębie pozostałości polichromii,

8. usunięcie starych uzupełnień ubytków kamienia i wtórnych zapraw ze spoin,

9. analiza stanu zachowania oryginalnej polichromii na podstawie odsłoniętych reliktów i 

na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, sprecyzowanie 

kierunku prowadzenia prac w ich obrębie, ustalenia prowadzone będą w obecności 

przedstawiciela WUOZ w Poznaniu,

10. uzupełnienie ubytków kamienia zaprawą mineralną imitującą kamień naturalny w 

zakresie uzgodnionym komisyjnie w obecności przedstawiciela WUOZ w Poznaniu,

11. uzupełnienie spoin pomiędzy poszczególnymi kamiennymi elementami.

6 100,00 zł 6 100,00 zł

9

Państwo Agnieszka i Jacek 

Chudzińscy

ul. Pogodna 24

60-275 Poznań

Dwór Rodziny Jackowskich 

we Wronczynie

Remont uszkodzonej elewacji wraz z naprawą tarasu Dworu we Wronczynie.

- demontaż i wykonanie nowych drzwi tarasowych,

- reprofilacja ubytków gzymsu i części tympanonu nad tarasem,

- naprawa uszkodzonych w murze cegieł, części ściany, przy gzymsie tympanonu,

- zbicie tynku w miejscach zawilgoconych i odspojonych,

- oczyszczenie cegły i spoin ze zwietrzałej zaprawy,

- przygotowanie podłoża w systemie tynków renowacyjnych,

- wykonanie posadzki z płytek z kamienia granit młotkowany na tarasie,

- wykonanie balustrady tarasu ze stali kształtowej,

- montaż balustrady tarasu,

- wykonanie i montaż obróbek blacharskich z tytan cynku.

44 000,00 zł 34 000,00 zł



10

Państwo Katarzyna i 

Zbigniew Bekasiak

ul. Kórnicka 28

62-022 Świątniki

Budynek byłego dworca 

kolejowego w 

Puszczykowie

Renowacja elewacji zewnętrznej drewnianego budynku byłego dworca kolejowego w 

Puszczykowie.

- oczyszczenie elewacji drewnianej z warstw farb i naleciałości,

- uzupełnienie lub wymiana desek, listew, drewnianych elementów ozdobnych,

- zagruntowanie drewna i dwukrotne malowanie elewacji drewnianej farbami firmy 

REMMERS,

- oczyszczenie cegły z farby na podmurówce nastawni,

- zabezpieczenie oczyszczonego cokołu,

- odtworzenie historycznego wyglądu elewacji drzwi, które będą pełniły funkcje 

estetyczne.

78 170,00 zł 38 000,00 zł

11

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Marii Magdaleny w 

Długiej Goślinie

Długa Goślina 24

62-095 Murowana Goślina

Kościół parafialny z XVII, 

XVIII w. p.w. Św. Marii 

Magdaleny w Długiej 

Goślinie

Remont kościoła zabezpieczająco-wzmacniający wraz z rewaloryzacją etap I - elewacja 

północna (kruchta, nawa prezbiterium).

- roboty zabezpieczające ściany kościoła (wykonanie i montaż konstrukcji zabezpieczającej 

ściany zrębowe przy wymianie fundamentów  ścian obwodowych i wewnętrznych w 

kościele oraz rozbiórką),

- remont fundamentów: wykonanie prac ziemnych i rozbiórkowych, wykonanie ław i ścian 

fundamentowych wraz z cokołem, spoinowanie ściany fundamentowej, wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej,

- ściany obwodowe zewnętrzne: montaż podwaliny dębowej, wykonanie prac 

rozbiórkowych, wzmocnień, oraz montaż elementów konstrukcyjnych bierwion, słupów, 

lisic, mieczy, wymiana deskowania ścian wraz z elementami wykończeniowymi.

146 600,00 zł 146 600,00 zł



12

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Marcina i Św. 

Piotra w Okowach w 

Konarzewie

ul. Kościelna 2

62--070 Dopiewo

Kościół parafialny p.w. Św. 

Marcina i Piotra w 

Okowach w Konarzewie

Osuszenie zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych kościoła parafialnego w Konarzewie.

1. Naprawa zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych od zewnątrz:

a) Skucie płyt betonowych. Wykop w gruncie.

b) Przygotowanie podłoża, spoinowanie ścian.

c) Wykonanie izolacji pionowej na ścianach murowanych.

d) Wykonanie drenażu i studni, połączeń i instalacja pompy.

e) Zasypanie wykopu z zagęszczeniem.

f) Zasypanie drenażu kamieniem płukanym, wykonanie warstwy filtracyjnej przy ścianie z 

kamienia płukanego.

2. Wykonanie izolacji części stropu:

a) Usunięcie warstw na stropie, przygotowanie podłoża.

b) Skucie tynku powyżej istniejącego poziomu przy ścianach kościoła.

c) Wyrównanie stropu zaprawą.

d) Betonowanie włazu po byłym zsypie na węgiel.

e) Wykonanie wyoblenia z betonu na styku stropu ze ścianami kościoła.

f) Wykonanie izolacji.

g) Zabezpieczenie izolacji warstwą filtracyjną.

h) Zasypanie stropu piaskiem z zagęszczeniem.

i) Ułożenie kamienia płukanego na warstwie geowłókniny.

j) Wywóz gruzu i odpadów.

k) Tynkowanie ścian w części przy cokołowej.

l) Malowanie cokołu.

50 000,00 zł 36 997,07 zł
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Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Narodzenia NMP  w 

Tulcach

ul. Pocztowa 1

63-004 Tulce

Kościół p.w. Narodzenia 

NMP w Tulcach

Konserwacja murów obwodowych kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach. 

Elewacja frontowa wieży - strona zachodnia  - wejściowa.

1. Elewacja zachodnia - fragmenty tynkowane 

- odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni  

odbicia  do 5 m2.  Elewacja zachodnia wejściowa,

- usunięcie zmurszałych spoin poziomych do głębokości 25 mm w obrębie spękań murów co 

najmniej na długość 500 mm poza szczelinę zg. z instrukcją producenta systemu naprawy,

- wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł za pomocą smarowania preparatem KSE 300,

- przygotowanie podłoża przez gruntowanie 2-krotne preparatem wzmacniającym przyczepność,

- wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapiennej z tarasem na belkach, 

słupach i pilastrach,

- malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami paroprzepuszczalnymi Keim,

- usunięcie starej farby olejnej  - opalanie farby z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 

m2. Drzwi wejściowe do kościoła,

- dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych  - powierzchni pełnych 

szpachlowanych jednokrotnie.

2. Elewacja zachodnia - fragmenty murowane

- czyszczenie agregatem para wodną pod ciśnieniem murów,

- neutralizacja soli preparatem przeciw solnym poprzez ręczne malowanie podłoża Antisulfat,

- dezynfekcja cegły Boramon Altax  (30% powierzchni),

- wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł za pomocą smarowania preparatem KSE 300 (80% 

powierzchni),

- wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie,

- spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej  - mury gładkie,

- flekowanie cegieł,

- naprawa powierzchni murów zabytkowych,

- usunięcie zmurszałych spoin poziomych do głębokości 25mm w obrębie spękań murów, 

- naprawa pęknięć w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, polegająca na wykuciu 

cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowaniu cegłą przy użyciu zaprawy cementowej, przy 

głębokości pęknięcia 1/2 cegły.

65 817,16 zł 35 000,00 zł
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Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Wszystkich Świętych w 

Chludowie

ul. Kościelna 4

62-001 Chludowo

Kościół parafialny p.w. 

Wszystkich Świętych  w 

Chludowie, drewniany z 

1736 roku

Wymiana pokrycia dachowego i inne zgodnie z pozwoleniem Powiatowego 

Konserwatora Zabytków w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Chludowie.

Drugi etap realizacji:

- wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na nową ceramiczną karpiówkę,

- naprawa elementów więźby dachowej,

- wymiana obróbek blacharskich rynien, rur spustowych na nowe.

33 000,00 zł 15 452,93 zł

15

Małgorzata Ornoch-

Tabędzka

ul. Podleśna 10

62-040 Puszczykowo

Willa otoczona ogrodem 

przy ul. Podleśnej 10

Prace restauracyjno-remontowe w domu typu landhaus z roku 1907 w Puszczykowie - 

kompleksowy remont werandy frontowej od ul. Podleśnej.

- prace konserwacyjne stolarki drzwiowej, okiennej, drewnianego gontu szachulcowych 

belek na ścianach werandy,

- wymiana dachu nad werandą.

20 000,00 zł 0,00 zł

1 020 000,00   

Lp.
Nazwa wnioskodawcy i 

dokładny adres
Nazwa zabytku Zakres prac do wykonania

Wnioskowana kwota 

dotacji 

(w zł)

Kwota 

 przyznanej 

dotacji 

(w zł)

1

Polska Akademia Nauk 

Biblioteka Kórnicka

ul. Zamkowa 5

62-035 Kórnik

Zespół zamkowy w 

Kórniku - Zamek w 

Kórniku, siedziba główna 

PAN Biblioteki Kórnickiej

Roboty budowalne związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku wraz z nadzorem 

inwestorskim i konserwatorskim - wykonanie prac remontowych i renowacyjnych 

murów zewnętrznych - elewacja frontowa.

Wykonanie prac renowacyjnych murów zewnętrznych, wymiana tynków zewnętrznych, 

konserwacja i rewaloryzacja detalu architektonicznego:

- lico tynkowe,

- lico ceglane,

- gzymsy i zdobienia architektoniczne z zapraw na cegle,

- detal kamienny - piaskowiec.

230 000,00 zł 230 000,00 zł

230 000,00   

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2017

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2017 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”


