Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
Starostwa Powiatowego
w Poznaniu

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2019
realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
w 2019 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.

1

2

Nazwa
wnioskodawcy

Nazwa zabytku

Zakres prac do wykonania

Remont dachu Kościoła w Lusowie - etap 3
Prace dotyczą dachu wieży kościoła, dachu kaplicy gotyckiej oraz zabytkowego zadaszenia nad figurą Matki Bożej i grobami
fundatorów (opisanego w kosztorysie "Kaplica gotycka - ściana [grobowiec przykościelny]").
Prace te obejmują w odniesieniu do wieży i kaplicy gotyckiej:
1. Zdjęcie starej dachówki karpiówki
2. Usunięcie starych rynien oraz rur spustowych
3. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów i kołnierzy gzymsów z blachy
Parafia
4. Usunięcie ołacenia
Rzymskokatolicka
Kościół parafialny pw.
pw. św. Jadwigi i św. św. Jadwigii i św. Jakuba 5. Wymiana lub naprawa uszkodzonych części więźby dachowej
6. Ołacenie połaci dachowych nowymi łatami
Jakuba Apostoła w Większego w Lusowie
7. Założenie nowej dachówki karpiówki
Lusowie
8. Założenie nowych rur i rynien
W odniesieniu do zadaszenia nad figurą Matki Bożej i grobami fundatorów:
9. Rozebranie starej konstrukcji
10. Wykonanie i wymiana elementów konstrukcyjnych
11. Pokrycie zadaszenia blachą
12. Polichromowanie konstrukcji drewnianej

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Wszystkich
Świętych w
Kleszczewie

Kościół parafialny pw.
Wszystkich Świętych w
Kleszczewie

Kontynuacja remontu drewnianego, zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie
Remont ścian zewnętrznych kościoła: strona północna oraz strona zachodnia (ciąg dalszy) i remont kruchty zachodniej
Przewidywany zakres prac remontowo - konserwatoskich:
1. Remont ścian zewnętrznych - naprawa fundamentów, renowacja ścian polegająca na odczyszczeniu i naprawie konstrukcji oraz
wymianie oddeskowania zewnętrznego z impregnacją bali wieńcowych, konstrukcji słupowo - ryglowej (kruchta zachodnia) i
odeskowania
2. Remont pokrycia i więźby ciesielskiej dachu (kruchta zachodnia i zakrystia):
- wymiana pokrycia dachowego z gontów, z impregnacją
- wymiana opierzeń blacharskich i orynnowania
- remont zachowawczy więźby ciesielskiej dachu z impregnacją

Wnioskowana kwota
dotacji
(w zł)

Kwota przyznanej
dotacji
(w zł)

90 000,00 zł

60 000,00 zł

49 200,00 zł

49 200,00 zł

3

4

5

Pobiedziska, parafia pw. św. Michała Archanioła (XIIw.): - ratunkowy remont dachu kościoła pokrytego łupkiem - ETAP II - część
połaci południowej
1. Ustawienie rusztowania i zabezpieczenie terenu budowy
2. Rozebranie pokrycia wraz z łatami i kontr łatami
3. Rozebranie poszycia z desek
4. Oczyszczenie elementów drewnianych więźby dachowej oraz ich konserwacja i wymiana, wzmocnienie, sztukowanie oraz montaż
Parafia
Rzymskokatolicka
Kościół pw. św. Michała wielu brakujących elementów więźby
5. Zabezpieczenie środkiem przeciw insektom, grzybobójczym i przeciwogniowym
pw. św. Michała
Archanioła w
6. Naprawa i wzmocnienie poprzez jedno lub dwustronne nabicie wzmocnień skorodowanych biologicznie belek podwalin nowych,
Archanioła w
Pobiedziskach
słupów i krokwi
Pobiedziskach
7. Ułożenie poszycia z desek układanych szczelnie na styk
8. Wokonanie izolacji z folii paro przepuszczalnej
9. Montaż nowego pokrycia dachu wykonanego z łupka i blachy Tytanowo Cynkowej
10. Montaż nowego systemu orynnowania wykonanego z blachy Tytanowo Cynkowej
11. Obróbki blacharskie połaci
Remont Kościoła zabezpieczająco - wzmacniający wraz z rewaloryzacją etap III - Wieża
1. Wzmocnienie więźby dachowej - wzmocnienie krokwi, montaż podwalin i murłaty, wyrównanie poziomu stropu w kruchcie,
wymiana podsufitki z desek
2. Renowacja wieży i hełmu z latarnią - wykonanie prac rozbiórkowych, wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej (podwaliny,
słupy, nadproża i rygle, oczepy, legary po podłogę i podłoga wieży, wymiana belki gzymsowej profilowanej, krążyny kopuły i hełmu,
Parafia RzymskoKościół parafialny z XVII,
deskowanie i pokrycie dachu papą, wykonanie pokrycia wieży i kopuły blachą miedzianą, wymiana obicia ścian drewnianych i listew
katolicka pw. św.
XVIII w. pw. św. Marii
maskujących na elewacji wieży, wykonanie impregnacji grzybobójczej elementów drewnianych
Marii Magdaleny w
Magdaleny w Długiej
3. Wykonanie nowego dachu - demontaż pokrycia z gontów, rozebranie ołacenie i deskowanie, wykonanie impregnacji, montaż
Długiej Goślinie
Goślinie
kontrłaci i łat, deskowanie połaci i pokrycie dachu papą
4. Dezynfekcja owadobójcza, odgrzybianie, zabezpieczenie ognioochronne elementów drewnianych konstrukcji dachu, stropów
5. Wykonanie instalacji odgromowej wieży
6. Renowacja kuli i krzyża na wieży

Parafia
Kościół parafialny pw.
Rzymskokatolicka
Wszystkich Świętych w
pw. Wszystkich
Kórniku
Świętych w Kórniku

Zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku wraz z zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych,
niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych remontu elewacji ceglanych kościoła kolegiackiego pw. Wszystkich
Świętych w Kórniku elewacja frontowa
1. Renowacja konserwatorska wątku ceglanego
2. Detal ceglany z kształtek (wykucie uszkodzonych i wstawienie nowych kształtek oraz flekowanie cegły)
3. Obróbki blacharskie
4. Rusztowania

150 000,00 zł

122 300,00 zł

260 000,00 zł

260 000,00 zł

285 000,00 zł

285 000,00 zł
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8
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Krzysztof Andrzej
Park dworski w
Breza, Ernest Michał
Więckowicach, gm.
Breza, Dominika
Dopiewo
Dobrochna Breza

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. św. Jana
Chrzciciela w
Owińskach

Rewaloryzacja parku zabytkowego w Więckowicach, gm. Dopiewo
Działanie zmierzające do wyeksponowania istniejących oryginalnych elementów parku:
1. Usunięcie samosiewów drzew i krzewów wraz z pniakami i częścią korzeni na obszarze 2,3 ha
2. Zrębkowanie usuniętych samosiewów

Renowacja ceglano - kamiennego muru z bramą ogrodzenia cmentarza z kościołem pw. św. Mikołaja w Owińskach - etap II
odcinek B i C
Cmentarz przykościelny 1. Izolacja pionowa ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu - całość zadania (wykopy, czyszczenie, odgrzybianie, wykucie
przy kościele pw. św.
starych spoin, odsalanie cegieł, dezynfekcja, odkażananie, spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, flekowanie cegły,
Mikołaja wraz z
naprawa powierzchni murów zabytkowych, naprawa pęknięć w ścianach, przygotowanie podłoża przez gruntowanie, wykonanie
ogrodzeniem i bramą
tynków zewnętrznych uszczelniających, izolacja pionowa murów z folii kubełkowej, zakup i zasypanie wykopów żwirem, warstwa
przy ul. Poznańskiej nr 4 dolna podbudowy z kruszyw łamanych, oporniki betonowe z wykonaniem ław na podsypce cementowo - piaskowej, nawierzchnie z
w miejscowości
kostki nieregularnej, wywóz ziemi)
Owińska, gmina
2. Ściany ceglane muru ogrodzenia powyżej poziomu terenu - część zadania (czyszczenie, odgrzybianie, wykucie starych spoin,
Czerwonak, powiat
spoinowanie murów i sklepień, odsalanie, dezynfekcja i odkażanie, wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł, flekowanie cegły o
poznański
powierzchni do 10 cm² oraz część zadania flekowanie cegieł o powierzchni od 10 do 30 cm²
Remont zabytkowego 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, wyeksploatowanego pokrycia dachu dzwonnicy wykonanego z dachówki typu mnich - mniszka na pokrycie
wykonane z nowej dachówki mnich - mniszka w kolorze naturalnej czerwieni
3. Przełożenie starej, historycznej dachówki bramy i furty wraz z jej konserwacją, hydrofobizacją oraz uzupełnieniem ewentualnych
braków nową dachówką
4. Wymiana zniszczonych i skorodowanych elementów drewnianej konstrukcji dachu
5. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
6. Wymiana instalacji odgromowej
7. Montaż siatki zabezpieczającej w dzwonnicy

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia
NMP w Sobocie

Kościół, dzwonnica,
brama i furta w
ogrodzeniu zespołu
kościelnego parafii pw.
Narodzenia NMP w
Sobocie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Floriana w Wirach

Remont budynku parafialnego wraz z przebudową instalacji gazowej
1. Kompleksowy remont klatki schodowej - wymiana według wzoru historycznego schodów i poręczy na trzech kondygnacjach
Dom Parafialny wraz z (parter, piętro, poddasze). Schody, a zwłaszcza ich stopnie, są w złym stanie technicznym i wymagają wymiany. Występują w nich
gruntem pod budynkiem rozległe uszkodzenia spowodowane korozją biologiczną oraz wieloletnim użytkowaniem. Dotyczy to większości stopni schodowych
przy ul. Komornickiej
oraz belek nośnych prowadzących na poddasze.
175
2. Wymiana instalacji elektrycznej (stara instalacja z lat 40 - tych XX wieku), wymiana tynków wewnętrznych i malowanie

70 000,00 zł

0,00 zł

105 000,00 zł

105 000,00 zł

143 599,34 zł

120 000,00 zł

50 000,00 zł

30 000,00 zł
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11

12

13

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Swarzędzu

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia
NMP w Tulcach

Natalia Przybylska

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. św. Andrzeja
Apostoła w
Komornikach

Unikalny budynek
willowy, Luboń, ul.
Kolonia PZNF nr 1

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

187 275,35 zł

100 000,00 zł

87 401,86 zł

45 000,00 zł

Dwór w Złotniczkach

Ratunkowy remont dachu - wymiana pokrycia dachowego
1. Demontaż starej połaci dachu (papy smokowej)
2. Rekonstrukcja oraz naprawa zniszczonej ozdobnej drewnianej podbitki
3. Wykonanie nowego pokrycia dachowego
4. Montaż nowych obróbek blacharskich
5. Wykonanie nowych rur spustowych oraz rynien

92 675,12 zł

50 000,00 zł

Witraż MB Królowa
Niebios z Kościoła
parafialnego pw. Św.
Andrzeja Ap. w
Komornikach

Konserwacja witrażu MB Królowa Niebios w Kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach
1. Zabezpieczenie witrażu
2. Demontaż z okna
3. Dokumentacja fotograficzna
4. Oczyszczenie
5. Sklejenie i uzupełnienie brakujących elementów
6. Rekonstrukcja warstwy malarskiej
7. Zabezpieczenie
8. Montaż witrażu

18 500,00 zł

18 500,00 zł

Kontynuacja prac dot. renowacji murów obwodowych kościoła. Elewacja południowa - część murowana
Elewacja południowa - część murowana
1. Czyszczenie agregatem parą wodną pod ciśnieniem murów
2. Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża
3. Dezynfekcja cegły
4. Wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł za pomocą smarowania preparatem
Kościół pw. Narodzenia
5. Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie
NMP w Tulcach
6. Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie
7. Flekowanie cegieł
8. Naprawa powierzchni murów zabytkowych
9. Usunięcie zmurszałych spoin poziomych do głębokośći 25 mm w obrębie spękań murów
10. Naprawa pęknięć w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., polegająca na wykuciu cegieł na całej długości pęknięcia i
przemurowania cegłą przy użyciu zaprawy cementowej

14

15

Renowacja elewacji zewnętrznej drewnianego budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie III etap: weranda oraz
ochrona przed zawilgoceniem i odpryskiem wody opadowej
1. Oczyszczenie elewacji drewnianej werandy z warstw farb i naleciałości
Katarzyna i Zbigniew Budynek byłego dworca 2. Uzupełnienie elementów drewnianych i wymiana elementów ozdobnych
3. Wymiana głównych drzwi wejściowych
Bekasiak
kolejowego w
4. Zagruntowanie drewna i dwukrotne malowanie elewacji drewnianej farbami firmy REMMERS (kolorystyka zgodna z poprzednio
Puszczykowie
stosowaną)
5. Wykonanie ochrony drewnianej elewacji budynku i podwalin przed zawilgoceniem i rozpryskiem wody opadowej - rozsypanie
żwiru
Remont budynku mieszkalnego położonego w Sowińcu 4
1. Wymiana elementów konstrukcji dachowej przy zachowaniu formy dachu i kąta nachylenia połaci dachowych
Wspólnota
2. Wymiana pokrycia dachowego wykonanego z dachówki karpiówki na dachówkę zakładkową w kolorze wypalanej cegły
Ośmiorak w zespole
Mieszkaniowa
3. Remont kominów
rezydencjonalnym
Sowiniec 4
4. Wymiana rynien i rur spustowych
powstały w 1873 r.
5. Montaż instalacji odgromowej
6. Ocieplenie poddasza wełną mineralną

16

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. św. Michała
Archanioła i Matki
Bożej Wspomożenia
Wiernych
w Rogalinku

17

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Wszystkich
Świętych w Słupi

Montaż drewnianej podłogi oraz remont schodów na chór w zabytkowym drewnianym kościele w Rogalinku
1. Montaż drewnianej podłogi z desek dębowych na legarach na istniejącej posadzce
Kościół parafialny pw.
2. Wymiana schodów wejście na chór
św. Michała Archanioła i
3. Konserwacja i impregnacja podłogi schodów
Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych
w Rogalinku

Kościół pw. Św. Teresy
od Dzieciątka Jezus w
Jeziorkach

Remont dachu Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - ETAP II
Wymiana pokrycia dachowego z łupka naturalnego o wymiarach zewnętrznych 40x20 cm. Nowe obróbki blacharskie z blachy tytan cynk oraz montaż instalacji odgromowej

28 248,00 zł

20 000,00 zł

112 320,00 zł

0,00 zł

81 873,49 zł

80 000,00 zł

100 000,00 zł

50 000,00 zł
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20

Małgorzata i Jakub
Kaźmierowscy

Agnieszka i Jacek
Chudzińscy

Światowa Izba
Lordów Romskich

Remont kapitalny budynku sali tanecznej przy dawnym Zajeździe pod Złotą Gwiazdą w Golęczewie
Prace obejmujące budynek dawnej sali tanecznej przylegającej do głównego budynku zajazdu:
1. Wzmocnienie ściany zachodniej i północnej poprzez: podbicie fundamentów, wstawienie żelbetowych trzpieni oraz spięcie
żelbetowym wieńcem - Zgodnie z projektem wykonawczym
2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany zachodniej i północnej
3. Odtworzenie przybudówki sali od strony wschodniej (podwórza) - w stanie obecnym posiada liczne spękania muru i należy ją
poddać odtworzeniu na wzór pierwotny według projektu
4. Rozbiórka wtórnej przybudówki od strony skrzyżowania ulicy Dworcowej i Tysiąclecia i odtworzenie w jej miejscu drewnianego
Budynek dawnego
wejścia na kształt pierwotnego zgodnie z projektem
Zajazdu pod Złotą
Gwiazdą z salą taneczną 5. Wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej zachowującej pierwotny układ dachu mansardowego posadowionej na sztywnym
żelbetowym wieńcu
w Golęczewie
6. Wykonanie pokrycia dachowego: deskowania oraz dachówki ceramicznej oryginalnej pochodzącej z rozbiórki wcześniej istniejącej
konstrukcji dachu
7. Wykonanie konstrukcji ściany szczytowej i pokrycia jej dachówką karpiówką na kształt oryginalnej - zgodnie z inwentaryzacją
stanu pierwotnego
8. Wykonanie drewnianej stolarki okiennej na wzór pierwotnej (ściana zachodnia i północna sali)
9. Wykonanie drewnianej stolarki drzwiowej na wzór istniejących (ściana zachodnia) oraz przybudówki od strony skrzyżowania

Dwór Rodziny
Jackowskich we
Wronczynie

Pałac w Nieszawie

Remont Dworu we Wronczynie pt."Dworek - remont fragmentu ściany frontowej i ganku"
1. Rozebranie murów i słupów
2. Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia
3. Rozebranie podłoża z betonu żwirowego
4. Podkłady betonowe
5. Słupy fundamentowe
6. Słupy żelbeltowe - prostokątne
7. Słupy żelbeltowe - okrągłe
8. Przygotowanie i montaż zbrojenia
9. Fundamenty z kamienia
10. Ściany z budynków cegły pełnej lub dziurawek
Roboty odtworzeniowe stropów pałacu w Nieszawie
1. Wprowadzenie wieńców w ryzalitach na poziomie stropu nad piwnicą, w całym obiekcie na poziomie stropu nad parterem i
piętrem - pod konstrukcją dachu
2. Stropy nad piwnicą należy wykonać z ciężkiej płyty opartej na belkach stalowych. Rozstaw belek dopasować do istniejących
gniazd w ścianach. Belki należy podstęplować i obetonować na montażu. Belki osadzić w istniejących ścianach w wieńcu
wykonanym w bruździe
3. Strop nad parterem wykonać jako półciężką płytę opartą na belkach stalowych. Na płycie należy ułożyć warstwę keramzytu
izolacyjnego, na nim folię, suchy jastrych cementowy i posadzkę. Belki należy podstemplować i obetonować na montażu. Belki
zakotwić w wieńcu żelbetowym. Przy kominach należy zastosować wymiany wg projektu wykonawczego
4. Strop nad piętrem należy wykonać jako lekką płytę opartą na belkach stalowych. Płyty nie należy obciążać. Na płycie należy ułożyć
warstwę wełny mineralnej, na belkach stalowych ułożyć podłogę z desek. Belki należy osadzić i zakotwić w wieńcu żelbetowym. Na
belkach pod słupy więźby dachowej należy zamontować podwalinę
5. Przy kominie wykonać wymiany wg projektu

80 000,00 zł

45 000,00 zł

41 971,54 zł

30 000,00 zł

332 040,00 zł

0,00 zł

1 470 000,00

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2019
realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
w 2019 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

Nazwa
wnioskodawcy
Polska Akademia
Nauk Biblioteka
Kórnicka

Gmina Komorniki

Nazwa zabytku

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

Budynek mieszkalny
wielorodzinny

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 południowa
1. Wykonanie prac renowacyjnych murów zewnętrznych
2. Wymiana tynków zewnętrznych
3. Konserwacja i rewaloryzacja detalu architektonicznego
Wymiana pokrycia dachowego wraz z zabezpieczeniem pożarowym więźby dachowej oraz poddasza budynku mieszkalnego w
Komornikach przy ul. Pocztowej 30
1. Zabezpieczenie drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu
2. Wydzielenie poddasza użytkowego od palnej konstrukcji dachu - poprzez obudowę istniejących ścian poddasza płytami
mocowanych na systemowych elementach szkieletowej konstrukcji metalowej, ocieplonych wełną mineralną
3. Drzwi na poddasze/ pomieszczenia strychowe
4. Strop na poddasze - obłożenie od góry płytą oraz ocieplenie wełną mineralną
5. Zabezpieczenie schodów drewnianych - poprzez obudowę istniejących ścian klatki schodowej
6. Drzwi oddzielające w/w klatkę schodową na piętrze budynku
7. Zabezpieczenie stropu drewnianego międzypiętrowego nad piętrem
8. Strop na poddasze część skośna
9. Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na nowe z dachówki ceramicznej
10. Docieplenie dachu wełną mineralną
11. Przemurowanie kominów ponad dachem

Wnioskowana kwota
dotacji
(w zł)

Kwota przyznanej
dotacji
(w zł)

230 000,00 zł

230 000,00 zł

179 000,00 zł

0,00 zł

230 000,00

