Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
Starostwa Powiatowego
w Poznaniu

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2020
realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
w 2020 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

Pobiedziska, parafia pw. św. Michała Archanioła (XIV w.): - prace interwencyjne związane z zatrzymaniem degradacji we
wnętrzu Świątyni spowodowanej zawilgoceniem murów - etap I - ściana południowa nawy.
- likwidacja betonowej opacki wokół kościoła
- wykonanie wykopu wokół kościoła
Parafia
- oczyszczenie odkrytych fundamentów kościoła
Rzymskokatolicka pw.
Kościół pw. św.
- Wykonanie izolacji przeciwilgociowej - pionowej, fundamentów kościoła
św. Michała
Michała Archanioła w
- montaż geowłókniniy
Archanioła w
Pobiedziskach
- zasypanie wykopu żwirem i tłuczniem
Pobiedziskach
- wykonanie opaski wokół kościoła wykonanej z tłucznia
- wykonanie izolacji poziomej z zastosowaniem iniekcji
- wykonanie drenaży i studni chłonnych
- niwelacja terenu od strony północnej
Luboń, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 1 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia
dachowego - etap II.
Dom mieszkalny
- wymiana pokrycia dachowego od strony północnej budynku na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę
Spółdzielnia
Kolonii Poznańskich
- wymiana opierzeni, rynien, rur spustowych
Mieszkaniowa w
Zakładów Nawozów
- naprawa drewnianych wykończeni okapów
Swarzędzu
Fosforowych, blok nr 1 -wymiana okienek typu "wole oko" - z podwaliną łukową i oknem
w Luboniu k. Poznania - przywrócenie historycznej kolorystyki dachówki w odcieniu piaskowo - pomarańczowym oraz kolorystyki drewnianej
obudowy okapów dachu głównego i okapów kafrów dachowych w kolorze piaskowo - żółtym

Wnioskowana kwota
dotacji
(w zł)

Kwota przyznanej
dotacji
(w zł)

130 000,00 zł

130 000,00 zł

97 215,59 zł

97 215,59 zł

3.

Park dworski z częścią
gospodarczą i
zielonym otoczeniem
drewnianego kościoła/
Zgromadzenie Słowa usytuow. w 200 m
Bożego Misjonarze
odległości na zach. od
Werbiści, Dom
ogrodu/ w Chludowie
Zakonny Księża
g. Suchy Las o pow.
Werbiści
7,11 ha/w tym wód 0,5
ha/ trwale ogrodzony
na całym obwodzie,
użytkowany przez
Zakon "Zgromadzenie
Słowa Bożego"/ księża
Werbiści/

4.

budynek mieszkalny willa wraz z ogrodem
przy ulicy Cienistej nr 1
w miejscowości
Puszczykowo, powiat
poznański

5.

Henryka Stępniak

Park dworski z częścią
gospodarczą i
zielonym otoczeniem
drewnianego kościoła/
Zgromadzenie Słowa usytuow. w 200 m
Bożego Misjonarze
odległości na zach. od
Werbiści, Dom
ogrodu/ w Chludowie
Zakonny Księża
g. Suchy Las o pow.
Werbiści
7,11 ha/w tym wód 0,5
ha/ trwale ogrodzony
na całym obwodzie,
użytkowany przez
Zakon "Zgromadzenie
Słowa Bożego"/ księża
Werbiści/

Remont i restauracja sztucznej groty w zabytkowym parku w Chludowie, gm. Suchy Las
-Modernizacja instalacji elektrycznej
- renowacja posadzki
- renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej
- oczyszczeni i zabezpieczenie wnętrza groty
- zabezpieczenie groty od zewnątrz
zabezpieczenie zewnętrznego element kanału wentylacyjnego poprzez zabezpieczenie obudową z cegły pełnej z
kilkuspadowym drewnianym zadaszeniem kanału, z pozostawieniem wokół otworów przelotowych osłoniętych siatką
- odnowienie wnętrza groty

Stabilizacja konstrukcji, ścian i dachu, wymiana pokrycia dachu, rynien, rur spustowych. Wymiana stropu i posadzki
piwnicy "Jadwinówka" Puszczykowo ul. Cienista 1.
-wymiana zniszczonych fragmentów konstrukcji ścian, dachu i deskowania
- wymiana pokrycia dachu
- naprawa i konserwacja drewnianych elementów konstrukcji i zdobień snycerskich
- wymiana stropu i posadzki w piwnicy

25 000,00 zł

25 000,00 zł

90 832,55 zł

30 469,75 zł

30 000,00 zł

15 000,00 zł

Rewaloryzacja parku dworskiego w Chludowie, gm. Suchy Las - gospodarka drzewostanem
- usunięcie 8 drzew suchych, zamierających lub kolizyjnych
- cięcie sanitarne i techniczne w koronach 8 drzew, polegające głównie na usuwaniu posuszu i poprawie statyki
- założenie 28 wiązań elastycznych opasowych wraz z wykonaniem cięć sanitarnych
- usunięcie zdegradowanych żywopłotów o łącznej długości 260 metrów
- usunięcie samosiewów drzew i krzewów rosnących na obszarze 0,5 ha

6.

Parafia
Rzymskokatolicka pw.
św. Andrzeja
Witraż "Chrystus",
Apostoła w
witraż "Św. Józef"
Komornikach

Konserwacja dwóch witraży: Chrystus i św. Józef w kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach
- zabezpieczenie witraży demontaż z okna, dokumentacja fotograficzna, oczyszczanie, sklejenie i uzupełnienie brakujących
elementów, rekonstrukcja warstwy malarskiej, zabezpieczenie, montaż witraży

Zmiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wpisanym w gminny rejstr zabytków, ul. Poznańska 4, 62-010
Pobiedziska, gmina Pobiedziska, województwo Wielkopolskie
176. ul Poznańska 4 - rozebranie starego pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
Anna Pisula
Budynek mieszkalny,
7.
- pokrycie dachówką ceramiczną "karpiówką" budynku mieszkalnego
murowany, pierwsza
- montaż okna dachowego bez zmiany konstrukcji dachu budynku mieszkalnego
ćwierć XX w.
- opierzenie komina budynku mieszkalnego
- odnowienie więźby dachowej budynku mieszkalnego
Remont dachu -wymiana pokrycia dachowego - etap II w Dworze w Złotniczkach
-wymiana nieszczelnego pokrycia dachowego na pokrycie z styropapy
Natalia Przybylska
Dwór w Złotniczkach,
8.
- docieplenie budynku od strony dachu
gmina Pobiedziska
- odtworzenie historycznych drewnianych gzymsów na wzór pierwotnych
- wymiana opierzeń i obóbek blacharskich na tytancynk
Zabytkowy drewniany Kontynuacja remontu drewnianego, zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie. Remont dachu nad
kościół parafialny pw. nawą główną kościoła i nad prezbiterium
Wszystkich Świętych -remont dachu nad nawą i prezbiterium
Parafia
wpisany do rejestru
- naprawa więźby dachowej
Rzymskokatolicka pw.
zabytków pod
- naprawa belek podtrzymujących sufit kościoła
9. Wszystkich Świętych
numerem 2435/A
- deskowanie
w Kleszczewie
orzeczeniem
- położenie papy
konserwatorskim z
- położenie gontu
dnia 22.12.1932, Nr
- remont wieżyczki na sygnaturkę, pokrycie blachą miedzianą
A.K.I.11a/178
-opierzenia, rynny miedziane
Renowacja ceglano- kamiennego muru z bramą ogrodzenia cmentarza z kościołem pw. św. Mikołaja w Owińskach - Etap
II odcinek D, E, F
Cmentarz
- Izolacja pionowa ścian fundamentowych poniżej terenu- całość zadania (wykopy, czyszczenie, odgrzybianie, wykucie
przykościelny przy
starych spoin, odsalanie cegieł, dezynfekcja, odkażanie, spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, flekowanie cegły,
kościele pw. św.
Parafia
naprawa powierzchni murów zabytkowych, naprawa pęknięć w ścianach, przygotowanie podłoża przez gruntowanie,
Mikołaja wraz z
Rzymskokatolicka pw.
ogrodzeniem i bramą wykonanie tynków zewnętrznych uszczelniających, izolacja pionowa murów z folii kubełkowej, zakup i zasypanie wykopów
10. św. Jana Chrzciciela w
przy ul. Poznańskiej nr żwirem, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych, oporniki betonowe z wykonaniem ław na podsypce cementowoOwińskach
piaskowej, nawierzchnie z kostki nieregularnej, wywóz ziemi).
4 w miejscowości
- ściany ceglane muru ogrodzenia powyżej poziomu terenu - część zadania (czyszczenie, odgrzybianie, wykucie starych
Owińska, gmina
spoin, spoinowanie murów i sklepień, odsalanie, dezynfekcja i odkażanie, wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł,
Czerwonak, powiat
flekowanie cegły o powierzchni do 10 cm² i od 10 do 30 cm² oraz ok. 75 % zadania flekowania cegieł o powierzchni od 30
poznański
do 100 cm²).

38 000,00 zł

35 000,00 zł

42 746,00 zł

0,00 zł

73 166,63 zł

50 000,00 zł

153 661,44 zł

153 661,44 zł

144 000,00 zł

144 000,00 zł

Remont pokrycia dachowego zakrystii z łącznikami - Kościół parafialny pw. św. Jadwigi - Łódź ul. Szkolna 26; Stęszew;
Powiat Poznański; Woj. Wielkopolskie
Parafia
Rzymskokatolicka pw. Kościół parafialny pw. - wymiana łat, dachówek, gąsiorów, rynien
11.
- wymiana blachy i obróbek na łącznikach zakrystii z kościołem
św. Jadwigi
św. Jadwigi
- wzmocnienie połaci dachowej zakrystii i łączników poprzez deskowanie
- konserwacja belek i struktury drewnianej zakrystii, łączników oraz papowanie

50 000,00 zł

50 000,00 zł

Remont elewacji frontowej i fragmentu dachu kościoła poewangelickiego, obecnie filialnego rzymskokatolickiego, pw.
Kościół poewangelicki,
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - III etap
ob. filialny,
- remont fragmentu dachu
rzymskokatolicki pw.
- remont części elewacji frontowej
Parafia
św. Teresy od
Rzymskokatolicka pw.
Dzieciątka Jezus wraz z
12. Wszystkich Świętych
wyposażeniem i
w Słupi
najbliższym
otoczeniem w
Jeziorkach, gm.
Stęszew

50 000,00 zł

50 000,00 zł

200 671,09 zł

200 671,09 zł

Remont elewacji zabytkowego kościoła oraz dzwonnicy parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie, ul. Poznańska 9, 62-090
Rokietnica
Kościół:
-skucie tynków w części wtórnej ora w miejscach gdzie tynk jest odspojony od podłoża lub wykazuje inne uszkodzenia
-skucie tynków do wysokości min. 80 cm powyżej śladów działania wilgoci -usunięcie z fug skorodowaną, zasoloną zaprawę
murarską na głębokości ok. 20 mm
- oczyszczenie z warstw farby tynków istniejących przeznaczonych do zachowania
- oczyszczenie detali architektonicznych z cementowych obrzutek, nawarstwień, przemalowań i uzupełnień
Parafia
Kościół parafialny p.w.
- odtworzenie zniszczonych elementów detalu architektonicznego
Rzymskokatolicka pw. Najśw. Marii Panny
- zabezpieczenie odsłoniętej partii muru zakrystii środkiem do hydrofobizacji i wzmacniania podłoża
13. Narodzenia NMP w Mur kościelny z bramą
- gruntowanie podłoża
Sobocie
i dzwonnicą w Sobocie
- wykonanie tynków renowacyjnych
pow. Poznań
- malowanie elewacji
- wykonanie przykryć przypór z dachówki ceramicznej karpiówki typu mnich-mniszka
- wykonanie opierzenia detalu architektonicznego i parapetów z blachy miedzianej
Dzwonnica:
- skucie luźnych fragmentów zaprawy i tynku - oczyszczanie detalu architektonicznego z wtórnych nawarstwień i uzupełnień
-oczyszczenie ceglanej podmurówki i zabezpiecz. jej środk. do hydrofobizacji i wzmacniania podłoża
-oczyszczenie betonowej opaski wokół dzwonnicy i uzupełnienie ubytków
-tynkowanie i malowanie dzwonnicy

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

Rekonstrukcja stropo-sufitu z wymianą i renowacją desek i malowania w kościele w Rogalinku
Kościół parafialny pw. -demontaż istniejącej boazerii
św. Michała Archanioła -demontaż desek na stropie
-odrestaurowanie części starych odzyskanych desek wraz z konserwacją dekoracji patronowej
i Matki Bożej
-montaż odzyskanych i odrestaurowanych starych desek
Wspomożenia
Wiernych w Rogalinku -konserwacja i malowanie

LUVENA Spółka
15. Akcyjna

"Wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno- magazynowej autorstwa Hansa Poelziga" mieszczącej się
Hala Poelziga - dawny w Luboniu ul. Romana Maya 1 62-030; działka nr 59/9 ark. 25, obręb Lasek
magazyn superfosfatu -wymiana powierzchni ok 1/5 dachu tj. 2 600 m²

143 890,38 zł

124 950,62 zł

100 000,00 zł

89 500,00 zł

Pastorówka, ob. dom
mieszkalny

Wymiana pokrycia dachowego na budynku "Pastorówki" Chludowo, ul. Poznańska 12 gm. Suchy Las
- wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę w układzie podwójna korona
- w kolorze naturalnym- ceglanym
- wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich
- renowacja lukarn- polegająca na wymianie zniszczonych tynków
- remont kominów

32 659,00 zł

0,00 zł

Dawna oberża,
obecnie spółdzielnia
położona w
Golęczewie

Remont kapitalny budynku sali tanecznej przy dawnym Zajeździe pod Złotą Gwiazdą w Golęczewie - etap II
- wykonanie kompletnego pokrycia dachowego oraz pokrycia ściany szczytowej sali
-wykonanie renowacji dwóch oryginalnych okien i pary drzwi w elewacji zachodniej sali
- odtworzenie stolarki okiennej na wzór pierwotnej
- wykonanie renowacji i odtworzenia elewacji sali tanecznej oraz przybudówki od strony skrzyżowania

60 000,00 zł

40 000,00 zł

Parafia
Dzwonnica i mur przy
Rzymskokatolicka pw.
kościele parafialnym
18. Wszystkich Świętych
pw. Wszystkich
w Kórniku
Świętych w Kórniku

Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz z
zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania remontu ogrodzenia przy kościele
kolegiackim pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kórniku
- renowacja ogrodzenia (prace rozbiórkowe, odbudowa ogrodzenia wg wzoru odrestaurowanej części, prace ślusarskie,
wywóz i utylizacja odpadów)
- odtworzenie ogrodzenia (prace rozbiórkowe, odbudowa ogrodzenia wg wzoru odrestaurowanej części, prace ślusarskie,
wywóz i utylizacja śmieci)

299 000,00 zł

299 000,00 zł

Wspólnota
19. Mieszkaniowa

Remont dachu -wymiana połaci dachu kamienicy. Budynek mieszkalny wielorodzinny pl. 20 Października 12 w Mosinie
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy, onduliny, obróbek blacharskich, rynien dachowych i spustowych nie nadających
się do użytku
- rozebranie deskowania i ołacenia dachu
- wzmocnienie krokwi (nabicie desek)
- deskowanie połaci dachowych wraz z pokryciem papą
- montaż kontrłat i łat
- pokrycie dachu blachą powlekaną wraz z obróbką blacharską i niezbędnymi akcesoriami
- montaż rynien poziomych i pionowych
- pozostałe drobne prace wykończeniowe

57 164,13 zł

0,00 zł

Karolina Bańka
Ewa Bentke 16. Knychała
Roman Knychała

Małgorzata i Jakub
17. Kaźmierowscy

Dom mieszkalny

20.

21.

Agnieszka i Jacek
Chudzińscy

Grzegorz Urbański

Dwór Rodziny
Jackowskich we
Wronczynie, gm.
Pobiedziska

Budynek szkoły
podstawowej z 1905
roku

Katarzyna i Zbigniew Budynek dworca
22. Bekasiak
kolejowego w
Puszczykowie

Wronczyn dworek - remont fragmentu ściany frontowej i ganku
- obróbki blacharskie
- tynki zewnętrzne
- malowanie farbami
- zewnętrzne profile ciągnione
- naprawa posadzek
- warstwy wyrównawcze pod posadzki
- podkłady z ubitych materiałów sypkich
- krycie papą termozgrzewalną
- deskowanie połaci dachowej
- ramy górne i płetwie 4.0
Przywrócenie dawnej świetności obiektowi starej szkoły podstawowej z 1905 r. umiejscowionej w Baranowie przy ulicy
Szamotulskiej 61
- prace remontowe związane z renowacją i odbudową uszkodzonej przez czas więźby dachowej
- prace remontowe związane z wymianą okien dachowych, z zachowaniem ich oryginalnego kształtu
- prace renowacyjne związane z rozprowadzeniem ogrzewania w budynku
- prace remontowe związane z naprawą podłóg
- prace remontowe związane z odnowieniem ścian wewnętrznych
Modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkowym, drewnianym budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie
- wymiana najstarszej części okablowania
- powiększenie rozdzielnicy prądu
- instalacja wyłączników różnicowo - prądowych
- wymiana opraw i gniazd elektrycznych
- dokonanie pomiarów kontrolnych

33 969,75 zł

30 000,00 zł

288 804,00 zł

0,00 zł

17 576,00 zł

17 576,00 zł

1 582 044,49 zł

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2020
realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
w 2020 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

Instytut Dendrologii
Polskiej Akademii
Nauk

Polska Akademia
Nauk Biblioteka
Kórnicka

Wnioskowana kwota
dotacji
(w zł)

Kwota przyznanej
dotacji
(w zł)

Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w
Arboretum w Kórniku
- przebudowa alejek parkowych wokół historycznego stawu - ze względu na zabytkowy charakter parku nawierzchnie na
alejkach zaprojektowano wyłącznie z naturalnych materiałów. Alejki obrzeżone zostaną kostką granitową, a nawierzchnia
Park zabytkowy
wykonana zostanie z warstw klińca kamiennego i tłucznia kamiennego i pospółki stabilizowanej mechanicznie. Prace
wchodzący w skład
zespołu zamkowego w związane z modernizacją nawierzchni alejek poprawią funkcjonalność i walory estetyczne tego fragmentu Arboretum jak
również będą kontynuacją przeprowadzonej wcześniej przebudowy alejek. Lokalizacja ścieżek przeznaczonych do
Kórniku
przebudowy w ramach wniosku obejmuje sąsiedztwo tzw. Stawu Białej Damy, elementu pochodzącego z XVIII wiecznego
ogrodu francuskiego Teofili Szołdrskiej- Potulickiej, co współgra z tematyką historyczną planowanej inwestycji, łączna
długość ścieżek to ok. 300 mb.

120 747,30 zł

120 747,30 zł

Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) - etap I
Zakres A: dla murów średniowiecznych o znacznym stopniu degradacji i dużym stopniu zasolenia
- usunięcie cegieł i zapraw spoinujących, wykazujących znaczny stopień degradacji na poziomie ok. 80-100 %; położeni 1
okładu odsalającego; monitoring makroskopowy 1 okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie; usunięci 1 okładu.
Pobranie próbek do badań laboratoryjnych poziomu zasolenia; położenie 2 okładu odsalającego; monitoring 2 okładu
odsalającego w cyklach i zakresie jak wyżej; usunięcie 2 okładu; położenie 3 okładu odsalającego; monitoring 3 okładu
Zespół zamkowy w
odsalającego w cyklach i zakresie jak wyżej; usunięcie 3 okładu. Pobranie próbek do badań; czyszczenie powierzchni ścian z
Kórniku - Zamek w
resztek okładu; usunięcie zapraw spoinujących do głębokości ok. 1,5 cm; wzmocnieni najbardziej osłabionych partii cegieł i
Kórniku, siedziba
spoin przez impregnację preparatem krzemoorganicznym; dezynfekcja; uzupełnienie ubytków w średniowiecznym murze;
główna PAN Biblioteki
uzupełnienie zapraw spoinujących.
Kórnickiej nr w
zakres B: dla obszarów z cegły nowożytnej o niskim stopniu degradacji i dużym stopniu zasolenia; usunięcie cegieł i zapraw
rejestrze zabytków
spoinujących, wykazujących znaczny stopień degradacji na poziomie ok. 80 - 100 %; położeni 1 okładu odsalającego;
116/A; wpis 1.06.1968
monitoring 1 okładu odsalającego w cyklach co dwa tygodnie; usunięci 1 okładu. Pobranie próbek do badań; położenie 2
okładu odsalającego; monitoring 2 okładu odsalającego w cyklach i zakresie jak wyżej; usunięci 2 okładu. Pobranie próbek
do badań; usunięcie okładu 2. Oczyszczenie ścian z resztek okładu mechanicznego, pędzlami, szczotkami, odkurzaczem;
usunięci cementowych zapraw spoinujących do głębokości ok. 1,5 cm; wzmocnienie najbardziej osłabionych partii cegieł i
spoin przez impregnację preparatem krzemoorganicznym; dezynfekcja; uzupełnienie ubytków w nowożytnym murze;
uzupełnienie ubytków w cegle

297 208,21 zł

297 208,21 zł

Nazwa zabytku

Zakres prac do wykonania

417 955,51 zł

