Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
Starostwa Powiatowego
w Poznaniu

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2018
realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
w 2018 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”

Lp.
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Nazwa wnioskodawcy
i dokładny adres

Państwo Agnieszka i Jacek
Chudzińscy
ul.Pogodna 24
60-275 Poznań

Nazwa zabytku

Dwór Rodziny
Jackowskich we
Wronczynie

Zakres prac do wykonania
Remont uszkodzonej elewacji i kamiennego muru oporowego Dworu we Wronczynie
-odbicie tynków,
-rozbiórka betonowych czapek,
-ręczna rozbiórka muru z kamienia,
-wywiezienie gruzu,
-betonowanie ław fundamentowych,
-izolacje przeciwwilgociowe,
-murowanie ścianki z bloczków betonowych,
-murowanie ściany z kamienia polnego,
-spoinowanie muru z kamienia,
-zabezpieczenie środkami impregnacjnymi,
-demontaż i wykonanie nowych drzwi tarasowych,
-wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych

Wnioskowana kwota
dotacji
(w zł)

52 232,35 zł

Kwota przyznanej
dotacji
(w zł)

26 200,00 zł
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Remont zabytkowego kościoła, tablicy epitafijnej w elewacji kościoła, dzwonnicy oraz bramy i furty w
ogrodzeniu zespołu kościelnego parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie
1.Wymiana starego, zniszczonego i nieszczelnego pokrycia dachu kościoła wykonanego z dachówki
ceramicznej karpiówki na pokrycie wykonane z nowej dachówki ceramicznej karpiówki żłobkowanej w
kolorze naturalnej czerwieni,
2. Wymiana starego, wyeksloatowanego pokrycia dachu dzwonnicy wykonanego z dachówki typu mnichKościół, tablica epitafijna mniszka na pokrycie wykonane z nowej dachówki mnich-mniszka w kolorze naturalnej czerwieni
Parafia Rzymskokatolicka pw. w elewacji kościoła,
3. Przełożenie starej, historycznej dachówki bramy i furty wraz z jej konserwacją, hydrofobizacją oraz
Narodzenia NMP w Sobocie dzwonnica, brama i furta uzupełnieniem ewentualnych braków nową dachówką
ul. Poznańska 9
w ogrodzeniu zespołu
4. Wymiana zniszczonych i skorodowanych elementów drewnianej konstrukcji dachu
Sobota
kościelnego parafii pw.
5. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
62-090 Rokietnica
Narodzenia NMP w
6.Wymiana instalacji odgromowej
Sobocie
7. Montaż siatki zabezpieczającej w dzwonnicy
8. Remont elewacji kościoła w tym:
-odpowiednie skucie tynków, wykonanie nowych tynków, malowanie elewacji
9. Remont części murowanej dzwonnicy w tym: odpowiednie skucie luźnych fragmentów zaprawy i tynku,
wykonanie nowych tynków, malowanie elewacji
10. Renowacja tablicy epitafijnej w elewacji kościoła zgodnie z Załącznikiem do Pozwolenia nr 17/B/2018
11. Odkopanie ścian fundamentowych oraz wykonanie izolacji, zabezpieczenia i zakonserwowania

358 683,49 zł

35 000,00 zł
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Remont dachu kościoła w Lusowie - etap 2
Prace dotyczą nawy dachu nad nawą zachodnią kościoła oraz nad klatką schodową prowadzącą na chór
Parafia Rzymskokatolicka pw.
1. Zdjęcie starej dachówki i karpiówki
św. Jadwigi i św. Jakuba
2. Usunięcie starych rynien oraz rur spustowych
Kościół parafialny pw. św.
Apostoła w Lusowie
3. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów i kołnierzy gzymsów z blachy
Jadwigii i św. Jakuba
ul. Poznańska 2
4. Usunięcie ołacenia
Większego w Lusowie
62-080 Lusowo
5. Wymiana lub naprawa uszkodzonych części więźby dachowej
6. Ołacenie połaci dachowych nowymi łatami
7. Założenie nowej dachówki karpiówki
8. Założenie nowych rur i rynien

120 000,00 zł

60 000,00 zł
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Dom Ogrodnika i Remiza Państwo Joanna Machowiczbudynki wchodzące w
Osińska i Grzegorz Osiński
skład budynków dawnego
ul. Migdałowa 18
szpitala psychiatrycznego
61-612 Poznań
w Owińskach

82 754,99 zł

0,00 zł

Przebudowa budynku mieszkalnego "Dom Ogrodnika"
1. Wymiana stolarki okiennej
2. Wymiana posadzki na piętrze
3. Remont stropu drewnianego
4. Ocieplenie ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wszystkich Świętych w
Kościół parafialny pw.
Kleszczewie
Wszystkich Świętych w
ul. Lipowa 3
Kleszczewie
63-305 Kleszczewo

Kontynuacja remontu drewnianego, zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie.
Remont ścian zewnętrznych nawy: strona południowa wraz z kruchtą boczną i strona zachodnia oraz
remont kruchty zachodniej
1. Remont ścian zewnętrznych - naprawa fundamentów, renowacja ścian polegająca na odczyszczeniu i
naprawie konstrukcji oraz wymianie odeskowania zewnętrznego z impregnacją bali wieńcowych,
konstrukcji słupowo - ryglowej (kruchta zachodnia) i odeskowania
2. Remont pokrycia i więźby ciesielskiej dachu (kruchta boczna i zachodnia)
- wymiana pokrycia dachowego z gontów z impregnacją
- wymiana opierzeń blacharskich i orynnowania
- remont zachowawczy więźby ciesielskiej dachu z impregnacją

50 000,00 zł

40 000,00 zł
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Parafia Rzymskokatolica pw.
Chrystusa Króla w Rokietnicy Kościół parafii Chrystusa
ul. Szamotulska 30 A
Króla w Rokietnicy
62-090 Rokietnica

Remont wieży obejmujący roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wieży
kościoła, remoncie wraz z konserwacją drzwi wejścia głównego, remoncie żaluzji w otworach ściennych
dzwonnicy
1. Ułożenie maty strukturalnej z folią paroprzepuszczalną na powierzchni dachowej wieży
2. Wykonanie pokrycia dachowego z blachy miedzianej w układzie łusek rombowych
3. Remont żaluzji w otworach ściennych
4. Remont i konserwacja drzwi wejścia głównego

75 000,00 zł

0,00 zł
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Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Unikatowy budynek
Swarzędzu
willowy, Luboń, ul.
ul. Kwaśniewskiego 1
Kolonia PZNF nr 1
62-020 Swarzędz

Luboń, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 1 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana
pokrycia dachowego
1. Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę
2. Przemurowanie zwieńczeń kominów
3. Wymiana opierzeni, rynien, rur spustowych
4. Naprawa drewnianych wykończeń okapów

134 792,77 zł

0,00 zł
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Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Unikatowy budynek
Swarzędzu
willowy, Luboń, ul.
ul. Kwaśniewskiego 1
Kolonia PZNF nr 3
62-020 Swarzędz

Luboń, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 3 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana
pokrycia dachowego
1. Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę
2. Przemurowanie zwieńczeń kominów
3. Wymiana opierzeni, rynien, rur spustowych
4. Naprawa drewnianych wykończeń okapów

108 902,88 zł

80 000,00 zł
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Roboty budowlane - wyremontowanie górnej części wieży ciśnień w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej 2,
62-020 Swarzędz
1. Pokrycie dachu wieży blachą cynkowo - tytanową gołowalcowaną:
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającego się do użytku
- pokrycie dachu na rąbek stojący z blachy cynkowo - tytanowej gołowalcowanej o grubości 0,7 mm
- obróbki blacharskie przy oknach i istniejących rynnach
2. Renowacja elewacji oraz malowanie elewacji głowicy wieży w kolorystyce historycznej (jasny
piaskowy):
- przygotowanie podłoża (oczyszczenie i zmycie podłoża)
- przygotowanie podłoża (uzupełnienie ubytków)
- malowanie elewacji farbą silikonową
3. Rusztowanie dla prac związanych z pokryciem wieży i odnowieniem elewacji

143 973,90 zł

0,00 zł
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Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wszystkich Świętych w
Kościół parafialny pw.
Kórniku
Wszystkich Świętych w
ul. Średzka 1
Kórniku
62-035 Kórnik

Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z
uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wraz z zakupem materiałów
konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych w zakrystii z
przedsionkiem i kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w
Kórniku
1. Roboty rozbiórkowe w zakrystii z przedsionkiem i kaplicy Matki Bożej Różańcowej
2. Wzmocnienie murów i tynków oraz dezynfekcja w zakrystii i kaplicy Matki Bożej Różańcowej
3. Roboty remontowe w zakrystii z przedsionkiem i kaplicy Matki Bożej Różańcowej
4. Roboty tynkarsko - malarskie w zakrystii z przedsionkiem i kaplicy Matki Bożej Różańcowej

222 832,00 zł

218 500,00 zł
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Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Michała Archanioła i
Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych
ul. Wodna 8
Rogalinek
62-050 Mosina

Wymiana poszycia i remont konstrukcji ściany frontowej i tylnej kościoła parafialnego pw. św. Michała
Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku oraz wymiana instalacji odgromowej
1. Rozebranie odeskowania ścian zewnętrznych
2. Naprawa konstrukcji ścian zewnętrznych z częściową wymianą elementów
3. Wykonanie odeskowania ścian zewnętrznych
4. Impregnacja drewnianych elementów
5. Wymiana instalacji odgromowej

92 131,20 zł

80 000,00 zł
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Zakłady Mięsne "BYSTRY"
Sp.z o.o. sp. k.
ul. Strzelecka 2
62-020 Swarzędz

Zespół budynków
przemysłowych (nr 2)
Wieża ciśnień

Kościół parafialny pw. św.
Michała Archanioła i
Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych
w Rogalinku
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Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia NMP w Tulcach Kościół pw. Narodzenia
ul. Pocztowa 1
NMP w Tulcach
63-004 Tulce

Konserwacja murów obwodowych kościoła -elewacja tylna - strona wschodnia
1. Elewacja wschodnia - fragmenty tynkowane
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5m2, elewacja zachodnia wejściowa
- usunięcie zmurszałych spoin poziomych do głębokości 25 mm w obrębie spękań murów co najmniej na
długości 500 mm poza szczelinę zgodnie 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. IV z zaprawy cementowo - wapiennej
- malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami paroprzepuszczalnymi Keim
- malowanie farbą krzminową KEIM wystroi sztukatorskich o charakterze prostym
2. Elewacja wschodnia - fragmenty murowane
- czyszczenie agregatem parą wodną pod ciśneiniem murów
- neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża Antisulfat - preparat do
netralizacji soli
- dezynfekcja cegły Boramon Altax (30% powierzchni)
- wzmocnienie strukturalne oslabionych 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 25 mm w obrębie spękań murów co najmniej na
długości 500 mm poza szczelinę zgodnie z instrukcją producenta systemu naprawy
- 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

74 648,48 zł

40 000,00 zł

Remont kościoła zabezpieczająco - wzmacniający wraz z rewaloryzacją. Etap II - elewacja południowa,
wschodnia i zachodnia.
1. Roboty zabezpieczające ściany kościoła (wykonanie i montaż konstrukcji zabezpieczającej ściany
zrębowe przy wymianie fundamentów ścian obwodowych i wewnętrznych w kościele oraz rozbiórką
2. Remont fundamentów: wykonanie prac ziemnych i rozbiorkowych, wykonanie ław i ścian
fundamentowych wraz z cokołem, spoinowanie ściany fundamentowej, wykonanie tynków i izolacji
przeciwwilgociowej
3. 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
4. Wzmocnienie ścian prezbiterium: wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej budynku - słupy,
miecze, oczepy
5. Wykonanie posadzki i podłogi: wykonanie stóp fundamentowych, izolacji przeciwwilgociowej i
przeciwwodnej, podkładu, słupków pod legary podłogowe, izolacji pod legary, montaż legarów i podłogi z
desek wraz z lakierowaniem
6. Dezynfekcja owadobójcza, odgrzybienie, zabepieczenie ogniochronne elementów drewnianych
konstrukcji ścian i podłóg
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Parafia Rzymsko-katolicka
pw. św. Marii Magdaleny w
Długiej Goślinie
Długa Goślina 24
62-097 Murowana Goślina
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Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Stanisława Bpa i
Kościół pw. św. Krzyża w
Męczennika w Buku
Buku
ul. Mury 30
64-320 Buk

Wsparcie remontu oraz renowacji zabytkowego kościoła pw. Św. Krzyża w Buku
1. Remont budynku kościoła w zakresie:
- fundamentów, ścian zewnętrznych, stropów naw, elementów kopuły, latarni, pokrycia dachowego i
więźby, posadzek i stolarki okiennej oraz drzwiowej. Na potrzeby realizacji prac będą wykorzystane
rusztowania (z wyłączeniem drogi procesyjnej i drenażu)
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Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Andrzeja Apostoła w
Komornikach
ul. Kościelna 32
62-052 Komorniki

Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach
1. Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego
- zdjęcie przemalowań
- wzmocnienie i zabezpieczenie tynków oraz elementów drewnianych
- konserwacja obrazów
- konserwacja i zabezpieczenie oryginalnej polichromii i pozłoty

Kościół parafialny z XVII,
XVIII w. pw. św. Marii
Magdaleny w Długiej
Goślinie

Ołtarz główny z kościoła
parafialnego pw. św.
Andrzeja Ap. w
Komornikach

300 000,00 zł

260 000,00 zł

92 000,00 zł

45 000,00 zł

119 000,00 zł

110 000,00 zł
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Renowacja ceglano-kamiennego muru z bramą ogrodzenia cmentarza z kościołem pw. św. Mikołaja w
Owińskach - etap I brama oraz odcinek A
Cmentarz przykościelny 1. Izolacja pionowa ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu - całość zadania tj. wykopy,
przy kościele pw. św.
czyszczenie, odgrzybianie, wykucie starych spoin, odsalanie cegieł, dezynfekcja, odkażanie, spoinowanie
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Mikołaja wraz z
murów i sklepień z cegły, flekowanie cegły, naprawa powierzchni murów zabytkowych, naprawa pęknięć
św. Jana Chrzciciela w
ogrodzeniem i bramą przy w ścianach, przygotowanie podłoża przez gruntowanie, wykonanie tynków zewnętrznych
Owińskach
ul. Poznańskiej nr 4 w
uszczelniających, izolacja pionowa murów z folii kubełkowej, zakup i zasypanie wykopów żwirem,
Plac Przemysława 12
miejscowości Owińska,
warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych, oporniki betonowe, nawierzchnie z kostki nieregularnej,
62-005 Owińska
gmina Czerwonak, powiat wywóz ziemi
poznański
2. Ściany ceglane muru ogrodzenia powyżej poziomu terenu - część zadania tj. czyszczenie, odgrzybianie,
wykucie starych spoin, spoinowanie murów i sklepień, odsalanie, dezynfekcja i odkażanie, wzmocnienie
strukturalne osłabionych cegieł, flekowanie cegieł, naprawa powierzchni murów
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Krzysztof Andrzej Breza,
Ernest Michał Breza,
Dominika Dobrochna Breza
55 Rue des Moines
75 017 Paryż, Francja
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104 800,00 zł

104 800,00 zł

Park dworski w
Więckowicach, gm.
Dopiewo

Rewaloryzacja parku zabytkowego w Więckowicach, gm. Dopiewo
1. Oznakowanie roślin przeznaczonych do usunięcia zgodnie z uzyskaną decyzją konserwatorską
2. Usunięcie drzew wraz z pniami i częścią korzeni
3. Usunięcie wybranych krzewów i niewielkich samosiewów drzew
4. Zakup narzędzi (3 łopaty i 1 siekiera) i markerów do znakowania drzew
5. Koordynacja prac i sprawowanie nadzoru

35 000,00 zł

10 000,00 zł

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: II
etap: nastawnia oraz elewacja zewnętrzna budynku od strony lasu
1. Oczyszczenie elewacji drewnianej z warstw farb i naleciałości
2. Zabezpieczenie drewna środkami biobójczymi
3. Uzupełnienie lub wymiana desek, listew, drewnianych elementów ozdobnych
4. Zagruntowanie drewna i dwukrotne malowanie elewacji drewnianej farbami REMMERS
5. Oczyszczenie cegły z farby na podmurówce nastawni
6. Zabezpieczenie oczyszczonego cokołu

42 800,00 zł

25 000,00 zł

Elżbieta Hiebler
ul. Bolesława Chrobrego 66
62-060 Stęszew

Remont dachu, kominów i elewacji kamienicy
1. Wymiana pokrycia dachowego bez zmiany konstrukcji dachu zgodnie z pozwoleniem Konserwatora
Budynek mieszkalny przy Zabytków na dachówkę ceramiczną koloru ceglastego
ul. Kościańskiej 37 w
2. Pomalowanie elewacji w kolorystyce pastelowej i naprawę kominów bez zmiany ich wysokości
Stęszewie
3. Wymiana rynien i rur spustowych - obróbki blacharskie
Naprawa dachu dotyczy głownego budynku (bez dobudowanego), natomiast malowanie elewacji dotyczy
całej kamienicy

197 784,58 zł

0,00 zł
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Osuszenie zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych kościoła parafialnego w Konarzewie. Etap 2
1. Naprawa zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych od środka:
- skucie zawilgoconych tynków do wysokości 0,8 m w pomieszczeniach oraz holu (kruchcie) prowadzącym
do krypty
- spoinowanie cegieł
- ułożenie szlemy mineralnej Barraseal CS w 2 warstwach
- wykonanie przegrody hydrofobowej 28 mb:
* odwierty w ścianie wiertłem fi 10 mm w 3 rzędach mijankowo co 20 cm w strefie dolnej ściany
*montaż pakerów iniekcyjnych
*iniekcja krystaliczna przy zastosowaniu zaczynu cementowego z aktywatorem
Parafia Rzymskokatolicka pw.
*usunięcie pakerów iniekcyjnych
św. Marcina i św. Piotra w
*szpachlowanie otworów po iniekcji
Kościół parafialny pw. św.
Okowach w Konarzewie
- uzupełnienie spoin oraz piaskowanie cegły
Marcina i św. Piotra w
ul. Kościelna 2
- obrzutka "szprycem" renowacyjnym
Okowach w Konarzewie
Konarzewo
- ułożenie tynku renowacyjnego w 2 warstwach
62-070 Dopiewo
- malowanie ścian i sufitów w magazynach i holu (kruchcie)
2. Wykonanie naprawy wysolenia na łuku w krypcie:
- skucie tynku w miejscach wysoleń
- wykonanie odwiertów wiertłem fi 10 mm w miejscach wysoleń
*montaż pakerów iniekcyjnych
*iniekcja krystaliczna przy zastosowaniu zaczynu cementowego z aktywatorem
*usunięcie pakerów, szpachlowanie otworów
- szlamowanie ściany Barraseal CS 2x
- obrzutka "szprycem" renowacyjnym
- ułożenie tynku renowacyjnego min. 2 cm
- malowanie słupa oraz sklepienia

36 500,00 zł

20 000,00 zł
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Pobiedziska, parafia pw. św. Michała Archanioła (XII w.): - ratunkowy remont dachu kościoła pokrytego
łupkiem - ETAP I
1. Ustawienie rusztowania i zabezpieczenie terenu budowy
2. Rozebranie pokrycia wraz z łatami i kontrłatami
3. Rozebranie poszycia z desek
4. Oczyszczenie elementów drewnianych więźby dachowej oraz ich konserwacja i wymiana, wzmocnienie
sztukowanie oraz montaż wielu brakujących elementów więźby
5. Zabezpieczenie środkiem przeciw insektom, grzybobójczym i przeciwogniowym
6. Naprawa i wzmocnienie poprzez jedno lub dwustronne nabicie wzmocnień skorodowanych biologicznie
belek podwalinowych, słupów i krokwi
7. Ułożenie poszycia z desek układanych szczelnie na styk
8. Montaż nowego pokrycia dachu wykonanego z łupka i blachy tytanowo - cynkowej
9. Montaż nowego systemu orynnowania wykonanego z blachy tytanowo - cynkowej
10. Obróbki blacharskie połaci

120 000,00 zł

80 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Michała Archanioła w
Kościół pw. św. Michała
Pobiedziskach
Archanioła w
ul. Gnieźnieńska 2
Pobiedziskach
62-010 Pobiedziska

1 234 500,00

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2018
realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
w 2018 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”

Lp.

1

2

3

Nazwa wnioskodawcy i
dokładny adres

Nazwa zabytku

Zakres prac do wykonania
Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku wraz z nadzorem inwestorskim i
konserwatorskim - wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - elewacja
zachodnia
1. Wykonanie prac renowacyjnych murów zewnętrznych
2. Wymiana tynków zewnętrznych
3. Konserwacja i rewaloryzacja detalu architektonicznego

Polska Akademia Nauk
Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 5
62-035 Kórnik

Zespół zamkowy w
Kórniku - Zamek w
Kórniku, siedziba główna
PAN Biblioteki Kórnickiej

Instytut Matematyczny
Polskiej Akademii Nauk
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa

Remont kordegardy (stróżówki) oraz remont opaski wokół pałacu i remont murków oporowych na
terenie zespołu pałacowo-parkowego w Będlewie
1. Renowacja elewacji zewnętrznych
2. Renowacja cokołu
Zespół pałacowo-parkowy
3. Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej
w Będlewie
4. Naprawa i uzupełnienie obróbek blacharskich
5. Przegląd i naprawa pokrycia dachowego
6. Wykonanie izolacji wodnej opaski oraz położenie warstwy wierzchniej grysu
7. Czyszczenie i naprawa murków oporowych oraz poprawienie ich estetyki

Gmina Mosina
Plac 20 Października 1
62-050 Mosina

Dom uzdrowiskowy
Kokotek/Kogucik

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Wawrzyniaka w
Mosinie - tzw. Kokotka na cele społeczno-kulturalno-historyczne
1. Projekt architektoniczny
2. Projekty budowlano - wykonawcze:
- kotłowni na gaz
- instalacji centralnego ogrzewania
- instalacji wodno - kanalizacyjnej
- instalacji elektrycznej
- instalacji niskoprądowych
3. Kosztorysy inwestorskie
4. Specyfikacja wykonania i odbioru robót (STWiOR)
5. Przedmiary robót
6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji administracyjnych w tym właściwego organu
ochrony zabytków

Wnioskowana kwota
dotacji
(w zł)

Kwota przyznanej
dotacji
(w zł)

260 000,00 zł

230 000,00 zł

55 425,79 zł

25 000,00 zł

70 000,00 zł

0,00 zł

4

Gmina Kostrzyn
ul. Dworcowa 5
62-025 Kostrzyn

Dom pełniący wcześniej
funkcje oświatowe

Renowacja i przebudowa budynku na ul. Szymańskiego w Kostrzynie na cele użyteczności publicznej etap I
1. Roboty budowlane i elektryczne w tym:
- stolarka okienna i drzwiowa (koszt niekwalifikowany)
- dach
- elewacja i rusztowanie
- wykonanie pochylni i schodów zewnętrznych (koszt niekwalifikowany)
- instalacja odgromowa

73 400,00 zł

10 500,00 zł

265 500,00

