
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu

Lp.
Nazwa 

wnioskodawcy 
Nazwa zabytku Zakres prac do wykonania

Wnioskowana kwota 

dotacji 

(w zł)

Kwota przyznanej 

dotacji 

(w zł)

1. Marian Łukasik

Budynek dworca 

kolejowego ob. budynek 

mieszkalny oraz budynek 

gospodarczy z szaletami 

ob. budynek gospodarczy

Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego - na budynku dawnego dworca kolejowego obecnie budynek mieszkalny i 

na budynku gospodarczym z szaletami obecnie budynek gospodarczy. Strykowo, ul. Kolejowa 8

1. Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego z rynnami i obróbkami 139 225,76 zł 50 000,00 zł

2.

Parafia 

Rzymskokatolicka pw. 

św. Jadwigi i św. 

Jakuba Apostoła w 

Lusowie

Kościół parafialny pw. św. 

Jadwigi i św. Jakuba 

Większego w Lusowie

Polichromie ścienne we 

wnętrzu kościoła

Konserwacja i restauracja polichromii ściennych w prezbiterium w pasie od posadzki do gzymsów pod oknami oraz 

malowanie ścian nawy głównej, nawy bocznej, prezbiterium i kruchty w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w 

Lusowie

1. Konserwacja i restauracja polichromii ściennych w prezbiterium w pasie od posadzki do gzymsów

2. Malowanie ścian nawy głównej, nawy bocznej, prezbiterium i kruchty

40 000,00 zł 40 000,00 zł

3.

Parafia 

Rzymskokatolicka pw. 

św. Jana Chrzciciela w  

Owińskach

Obudowa ołtarzowa z 

krucyfiksem

Konserwacja i restauracja barokowej obudowy ołtarzowej z 2 ćw. XVIII w. wraz z krucyfiksem z kościoła pw. św. Jana 

Chrzciciela w Owińskach

1. Konserwacja i restauracja obudowy ołtarzowej wraz z krucyfiksem, wg zatwierdzonego programu prac konserwatorskich

2. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej po zakończeniu prac
35 000,00 zł 35 000,00 zł

4.

Parafia 

Rzymskokatolicka pw. 

św. Trójcy w 

Stęszewie

Prospekt organowy, 

elektryczny, 1865 r. 

Konserwacja prospektu organowego w kościele pw. św. Trójcy w Stęszewie

1. Wykonanie techniczne i estetyczne konserwacji prospektu: 

- oczyszczenie, 

- usunięcie przemalowań,

-  impregnacja,

-  uzupełnienia zaprawy i polichromii oraz złoceń

60 000,00 zł 45 000,00 zł

5. Henryka Stępniak

budynek mieszkalny - willa 

wraz z ogrodem przy ulicy 

Cienistej nr 1 w 

miejscowości 

Puszczykowo, powiat 

poznański

Przemurowanie ścian zewnętrznych, stabilizacja konstrukcji ścian wewnętrznych, założenie deskowania i izolacji 

stropodachu "Jadwiniówka" Puszczykowo, ul. Cienista 1

1. Przemurowanie ścian zewnętrznych

2. Stabilizacja konstrukcji ścian wewnętrznych

3. Założenie deskowania i izolacji stropodachu

4. Montaż podłogi nad piwnicą

5. Wymiana zawilgoconej posadzki w piwnicy

24 812,36 zł 20 000,00 zł

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2021

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2021 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”



6. Miłosz Jazdon budynek willi "Eugenia"

Prace konserwatorskie tynkarskiego wystroju architektonicznego Willi Eugenii przy ulicy Sobieskiego 12 w Puszczykowie

1.Oczyszenie powierzchni ściany w tym skucie luźnych tynków

2 Uzupełnienie ubytków w ścianie zaprawą naprawczą

3. Przeszpachlowanie ściany wraz z przyklejeniem siatki

4. Przemalowanie ściany w kolorze elewacji

5. Odtworzenie wystroju sztukatorskiego z montażem

6. Ustawienie, demontaż, eksploatacja rusztowania

138 555,00 zł 50 000,00 zł

7.
LUVENA Spółka 

Akcyjna

Hala Poelziga - dawny 

magazyn superfosfatu

"Wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno - magazynowej autorstwa Hansa Poelziga - część druga" 

mieszczącej się w Luboniu ul. Romana Maya 1, 62 - 030; działka nr 59/9 ark. 25, obręb Lasek

1. Wymiana powierzchni ok 1/5 dachu tj. 2 107 m², jest to kontynuacja zadania z roku 2020

130 200,00 zł 100 000,00 zł

8.

Parafia 

Rzymskokatolicka pw. 

św. Marii Magdaleny 

w Długiej Goślinie

Ołtarz boczny północny 

pw. św. Antoniego

Ołtarz boczny południowy 

pw. Chrystusa  - Męża 

Boleści

Konserwacja techniczna oraz estetyczna ołtarza bocznego północnego oraz ołtarza bocznego południowego

1. Wykonanie badań sondażowych, odkrywkowych, wstępne oczyszczeni powierzchniowe, przygotowanie programu prac, 

zabezpieczenie obiektów

2. Demontaż, transport do pracowni

3. Rozszerzone badania konserwatorskie, uwolnienie od przemalowań

4. Mechaniczne i chemiczne, dezynfekcja, dezynsekcja, impregnacja, uzupełnienie ubytków drewna i polichromii, wykonanie 

konstrukcji ołtarzy, oczyszczenie podobrazi, wzmocnienie struktury płótna

5. Uzupełnienie warstw malarskich, zabezpieczenie końcowe lica obrazów

6. Transport i montaż w kościele

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

91 128,00 zł 91 128,00 zł

9.

Parafia 

Rzymskokatolicka pw. 

św. Idziego w Modrzu

Ołtarz boczny z kościoła 

św. Idziego w Modrzu

Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. św. Idziego w Modrzu

1. Wykonanie technicznej i estetycznej konserwacji ołtarza: oczyszczenie, usunięcie przemalowań, impregnacja, uzupełnienie 

snycerki, zapraw i polichromii oraz oryginalnej pozłoty. Zakres prac obejmuje: 

- zwieńczenie ołtarza, 

- uszaki, 

- Aniołki szt. 7

83 000,00 zł 83 000,00 zł



10.

Parafia 

Rzymskokatolicka pw. 

Narodzenia NMP w 

Sobocie

Kościół parafialny p.w. 

Najśw. Marii Panny

Mur kościelny z bramą i 

dzwonnicą w Sobocie pow. 

Poznań

Remont zabytkowego ogrodzenia terenu przykościelnego wraz z bramą i furtą parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie ul. 

Poznańska 9, 62-090 Rokietnica

1. Ogrodzenie od furtki w lewo do parkingu: 

odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne 

i zmycie; rozebranie czapki betonowej na murze; wycinanie spoin; spoinowanie murów gładkich z cegły i z kamienia 

łupanego; wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej; hydrofobizacja czapy ceglanej i muru ceglanego; naprawa 

uszkodzonych cegieł pozostających w murze; zalewanie pustych przestrzeni w murze wykonanym z kamienia łupanego; 

oczyszczenie mechaniczne i zmycie odkopanej części muru oraz izolacja; wzmocnienie pęknięć ścian prętami wzmacniającymi 

wraz z wypełnieniem bruzd

2. Furta murowana: 

odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne 

i zmycie;  gruntowanie podłoża; wykonanie tynków zewnętrznych 

3. Ogrodzenie od parkingu w prawo od furtki:

odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne 

i zmycie; rozebranie czapki betonowej na murze; gruntowanie podłoża; wykonanie tynków zewnętrznych; wykonanie 

kształtek profilowych z cegły gotyckiej; hydrofobizacja czapy ceglanej i przypór; oczyszczanie mechaniczne i zmycie 

odkopanej części muru oraz izolacja

4. Brama z furtą:

odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczanie mechaniczne 

i zmycie; gruntowanie podłoża; wykonanie tynków zewnętrznych

245 132,10 zł 210 343,00 zł

11.

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w 

Swarzędzu

Dom mieszkalny przy ulicy 

Dzierżyńskiego 51 - 51 a 

położony w Luboniu k. 

Poznania, administracja 

przez Poznańskie Zakłady 

Nawozów Fosforowych

Luboń, budynek willowy przy ul. Armii Poznań nr 51 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia 

dachowego - etap II

1. Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę

2. Przemurowanie zwieńczeń kominów

3. Naprawa drewnianych wykończenie okapów

4. Wymiana okienek typu "wole oko" - z podwaliną łukową i oknem

5.Przywrócenie historycznej kolorystyki dachówki w odcieniu piaskowo - pomarańczowym oraz kolorystyki drewnianej 

obudowy okapów dachu głównego i okapów kafrów dachowych w kolorze piaskowo - żółtym

185 349,18 zł 150 000,00 zł

12.

Parafia 

Rzymskokatolicka pw. 

Wszystkich Świętych 

w Kórniku

Kościół parafialny pw. 

Wszystkich Świętych w 

Kórniku

Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz 

zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac: Kórnik, XV w. kościół kolegiacki 

parafii pw. Wszystkich Świętych: dokończenie prac renowacji ceglanej elewacji kościoła - elewacja północno - wschodnia 

(prezbiterium)

1. Renowacja konserwatorska wątku ceglanego: wykonanie oczyszczenia, dezynfekcji, odkażenia, neutralizacji soli w partiach 

ścian, odsalanie, naprawa pęknięć, wymiana uszkodzonych cegieł, wzmocnienie, wykucie spoin, naprawa gzymsów i 

powierzchni murów, flekowanie, spoinowani, scalanie kolorystyczne i hydrofobizacja

2. Renowacja detalu z kształtek: wykucie uszkodzonych kształtek i wstawienie nowych, flekowanie cegieł

3. Obróbki blacharskie: rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, rur spustowych i 

wykonanie nowych z blachy miedzianej

220 000,00 zł 220 000,00 zł



13.

Parafia 

Rzymskokatolicka pw. 

św. Marcina i św. 

Wincentego 

Męczennika w 

Skórzewie

Kościół parafialny pw. św. 

Marcina i św. Wincentego 

Męczennika

Prace konserwatorskie zabytkowej stolarki drzwiowej w kościele pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika przy ul. 

Poznańskiej 57, 60 - 185 Skórzewo

1. Demontaż skrzydeł drzwi, wykonanie tymczasowego zabezpieczenia

2. Badanie konserwatorskie elementów stolarki - określenie pierwotnej warstwy malarskiej, usunięcie przemalowań

3. Usunięci przemalowań olejnych oraz akrylowych metodą mechaniczną

4. Określenie oryginalnych rozwiązań elementów dekoracji rzeźbiarskich

5. Doczyszczenie elementów stolarki metodą chemiczną

6. Przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji elementów drewnianych stolarki drzwiowej przy pomocy np. Permenrinu

7. Wykonanie miejscowej konsolidacji struktury drewna

8. Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich elementów metalowych

9. Kitowanie drobnych ubytków drewna kitami epoksydowymi lub akrylowymi

10. Wykonanie kopii zewnętrznych drzwi wejściowych do zakrystii ze względu na silne zniszczenie elementów 

konstrukcyjnych

11. Oczyszczenie szyb naświetla oraz wypełnień drzwi wewnętrznych

50 412,97 zł 30 000,00 zł

14.

Zgromadzenie Słowa 

Bożego Misjonarze 

Werbiści, Dom 

Zakonny Księża 

Werbiści

Park dworski z częścią 

gospodarczą i zielonym 

otoczeniem drewnianego 

kościoła/ usytuow. w 200 

m odległości na zach. od 

ogrodu/ w Chludowie g. 

Suchy Las o pow. 7,11 

ha/w tym wód 0,5 ha/ 

trwale ogrodzony na całym 

obwodzie, użytkowany 

przez Zakon 

"Zgromadzenie Słowa 

Bożego"/ księża Werbiści/

Kontynuacja remontu i restauracji sztucznej groty w zabytkowym parku w Chludowie, gm. Suchy Las - etap II

1. Renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej:

- wymiana i uzupełnienie przegniłych elementów drewnianych

- usunięcie śladów po piance montażowej

- uzupełnienie dekoracyjnych kamieni polnych na ścianach wokół otworu drzwiowego

2. Wykonanie odprowadzenia wody na tylnym wejściu do groty.

3. Oczyszczenie i zabezpieczenie wnętrza groty:

- oczyszczenie zabrudzonej historycznej okładziny kamiennej

- zamurowanie rozwarstwień masami mineralnymi

4. Odnowienie wnętrza groty:

- montaż luźnych fragmentów oryginalnej okładziny kamiennej, które samoistnie odpadły lub zostały oderwane

- uzupełnienie kamiennej okładziny

45 500,00 zł 35 000,00 zł

15.

Parafia 

Rzymskokatolicka pw. 

św. Michała 

Archanioła w 

Pobiedziskach

Kościół pw. św. Michała 

Archanioła w 

Pobiedziskach

Pobiedziska, parafia pw. św. Michała Archanioła (XIV w.): prace interwencyjne związane z zatrzymaniem degradacji we 

wnętrzu Świątyni spowodowanej zawilgoceniem murów - etap II - ściana północna nawy

1. Wykonanie wykopu wokół kościoła

2. Oczyszczenie odkrytych fundamentów kościoła

3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - pionowej, fundamentów kościoła

4. Montaż geowłókniny 

5. Zasypanie wykopu żwirem i tłuczniem

6. Wykonanie opaski wokół kościoła wykonanej z otoczaków

7. Wykonanie izolacji poziomej z zastosowaniem iniekcji

8. Wykonanie drenaży i studni chłonnych

9. Wykonanie tynków renowacyjnych wraz z malowaniem

130 000,00 zł 130 000,00 zł



16.
Małgorzata i Jakub 

Kaźmierowscy

Dawna oberża, obecnie 

spółdzielnia położona w 

Golęczewie

Remont kapitalny budynku Sali tanecznej przy dawnym Zajeździe pod Złotą Gwiazdą w Golęczewie - etap III

1. Odtworzenie stolarki okiennej na wzór pierwotny

2. Wykonanie podbitki i obróbek drewnianych budynku Sali

3. Odtworzenie stolarki drzwiowej w przybudówce od strony skrzyżowania

4. Prace murarskie wykończeniowe

5. Wykonania stolarki okiennej aluminiowej od strony podwórza

6. Odtworzenie elewacji na wzór pierwotny wg projektu

7. Prace projektowe przy budynku głównym Zajazdu

96 963,75 zł 50 000,00 zł

17.
Katarzyna i Zbigniew 

Bekasiak

Budynek dworca 

kolejowego w 

Puszczykowie

Położenie nowej warstwy pokrycia dachowego - papy na istniejącym budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie

1. Demontaż instalacji odgromowej na czas prowadzenia prac

2. Naprawa pokrycia dachowego

3. Wykonanie opierzeń, wiatrownic, obróbka kominów

4. Położenie nowej warstwy papy na całym dachu

5. Wykonanie Projektu Budowlanego

27 552,00 zł 25 000,00 zł

18.
Andrzej Adaszewski i 

Krystyna Adaszewska

Dom przy ul. Kolejowej 2 w 

Dopiewie

Remont elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kolejowej 2 w Dopiewie

1. Remont elewacji wraz z cokołem

2. Usunięcie krat w oknach

3. Wymiana rynien i rur spustowych

4. Wymiana parapetów i obróbek blacharskich

130 410,00 zł 40 000,00 zł

19.

Wspólnota 

mieszkaniowa 

"Rusałka"

Dom mieszkalny "Duża 

Rusałka"

Zabezpieczenie budynku przed wpływem wilgoci przez zapewnienie prawidłowej wymiany powietrza poprzez 

modernizację instalacji wentylacji zgodnie z nakazem PINKB-u, decyzja PINB/WOA/434/26/2260/2018 z 18.10.2019 (w 

załączeniu)

1. Wykonanie w częściach wspólnych budynku szachtów przebiegających przez wszystkie kondygnacje budynku

2. Wykonanie w ww. szachtach przewodów kominowych i wentylacyjnych w ilości zapewniającej podłączenie do nich 

przewodów went. do poszczególnych lokali

3. Wyprowadzenie kominów przed dach

4. Zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń poprzez montaż nawietrzaków okiennych

5 Wykonanie prac budowlanych koniecznych przy montażu instalacji wentylacji

195 605,40 zł 35 087,25 zł

20.

Parafia 

Rzymskokatolicka pw. 

Wszystkich Świętych 

w Słupi

Kościół poewangelicki, ob. 

filialny, rzymskokatolicki 

pw. św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus wraz z 

wyposażeniem i 

najbliższym otoczeniem w 

Jeziorkach, gm. Stęszew

Remont części dachu oraz elewacji frontowej kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - etap III

1. Remont fragmentu dachu przynależącej do elewacji frontowej

2. Remont elewacji frontowej

50 000,00 zł 50 000,00 zł



21. Grzegorz Urbański
Budynek szkoły 

podstawowej z 1905 roku

Przywrócenie dawnej świetności obiektowi starej szkoły podstawowej z 1905 r. umiejscowionej w Baranowie przy ulicy 

Szamotulskiej 61

1. Prace remontowe związane z renowacją i odbudową uszkodzonej przez czas więźby dachowej. Podczas prac wymianie 

podlegać będzie uszkodzona, nie nadająca się do dalszego użytkowania więźba dachowa. W dachu zostaną dotychczasowe 

otwory okienne. Same okna z uwagi na zniszczenie zostaną wymienione na nowe. W ramach prowadzonych prac wymianie 

ulegnie całą dachówka tzw. karpiówka

2. Prace remontowe związane z wyminą okien drewnianych z zachowaniem ich oryginalnego kształtu. Charakterystyczne - 

widoczne na zdjęciach okna z wykończeniem owalnym. Przywrócenie otworów okiennych w miejscach gdzie zostały one 

zamurowane

3. Prace renowacyjne związane z odnowieniem starych zabytkowych drzwi wejściowych do budynku

162 114,00 zł 0,00 zł

22.
Owińska Park 

sp. z o.o.

Pawilon pensjonarski dla 

kobiet funkcjonujący w 

ramach zespołu budynków 

dawnego szpitala 

psychiatrycznego w 

Owińskach

Remont dachu budynku pensjonarskiego dla kobiet funkcjonujący w ramach zespołu budynków dawnego szpitala 

psychiatrycznego w Owińskach przy ul. Kolejowej 3 w Owińskach

1. Sporządzenie ekspertyz konserwatorskich i technicznych

2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych

3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej

4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich

5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego

6. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenia substancji zabytku

7. Stabilizacja konstrukcyjnej części więźby dachowej

8. Odtworzenie więźby dachowej w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku, wymiana przygniłych i zdegradowanych 

elementów więźby dachowej

9. Odnowienie i częściowe odtworzenie więźby dachowej, belek stropowych, pokrycia dachowego, mansard, rynien i rur 

spustowych, opierzenia oraz instalacji odgromowej

10. Wzmocnienie lub przemurowanie w części kominów i osadzenie ławek kominiarskich

11. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru, o którym mowa wyżej

322 382,20 zł 45 000,00 zł

23.

Parafia 

Rzymskokatolicka pw. 

św. Stanisława Bpa i 

Męczennika w Buku

Kościół parafialny pw. św. 

Stanisława Biskupa

Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła (etap III) - Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej 

Literackiej w Buku przy ul. Mury 30 dz. Nr geod. 419, obręb Buk, gm. Buk, powiat poznański

1. Wygrodzenie terenu realizacji prac

2. Zabezpieczenie obiektu i terenu przed dostępem osób trzecich

3. Wykonanie robót budowlanych

4. Przeprowadzenie czynności odbiorowych przy współudziale właściwego konserwatora zabytków

5. Zgłoszenie zakończenia robót właściwym organom

6. Przewiduje się prowadzenie prac po stosownym zawiadomieniu służb konserwatorskich

70 000,00 zł 70 000,00 zł

24. Hanna Przyborowska
Park krajobrazowy w 

Wojnowie

Coroczne cięcia formująco - pielęgnacyjne alei grabowych - bindażu rosnącej w przypałacowym parku w Wojnowie - 

Wojnowo 1 Gmina Murowana Goślina

1. Cięcia jednorocznych i dwuletnich przyrostów na około trzystu dziesięciu grabach tworzących aleję - bindaż w 

przypałacowym parku w Wojnowie. Ta prawie stuletnia forma roślinna o długości 200 m, szerokości 8 m i wysokości około 6 

m wymaga kontynuacji corocznego formowania

15 120,00 zł 10 000,00 zł



25.
Agnieszka i Jacek 

Chudzińscy

Dwór Rodziny Jackowskich 

we Wronczynie, gm. 

Pobiedziska

Remont elewacji Dworu z wymianą i naprawą uszkodzonych tynków (kontynuacja prac remontowych we Wronczynie, 

gm. Pobiedziska)

1. Odbicie tynków wewnętrznych/ zewnętrznych

2. Zamurowanie bruzd poziomych

3. Gruntowanie podłoża

4. Gruntowanie powierzchni ceglanych

5. Dodatkowe nakłady na pogrubianie tynków wewnętrznych/zewnętrznych

6. Tynki, gładzie z gipsu szpachlowego

7. Przygotowanie podłoża - jednokrotne malowanie emulsją Atlas

8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

37 737,79 zł 30 000,00 zł

26.

Parafia 

Rzymskokatolicka pw. 

św. Michała 

Archanioła i Matki 

Bożej Wspomożenia 

Wiernych

Kościół parafialny pw. św. 

Michała Archanioła i Matki 

Bożej Wspomożenia 

Wiernych w Rogalinku

Remont obiektu zabytkowego kościoła drewnianego - Roboty w zakresie wymiany poszycia dachu z gontu drewnianego w 

Rogalinku

1. Przybicie kontr łat oraz łacenie dachu

2. Krycie dachu gontem drewnianym wraz z impregnacją

3. Obróbka blacharska wraz z wykończeniem połaci dachowych

198 520,06 zł 166 000,00 zł

27. P.B.W.C.sp. Z o.o. Dawne kasyno oficerskie

Wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dawnego kasyna oficerskiego, 62-003 Biedrusko ul. 

Ogrodowa działka 47/1

1. Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej

2. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

200 000,00 zł 50 000,00 zł

28.
Małgorzata Ornoch - 

Tabędzka

Willa otoczona ogrodem 

przy ul. Podleśnej 10 w 

Puszczykowie, powiat 

poznański

Prace restauracyjno - remontowe w willi typu Landhaus z roku 1907 w Puszczykowie - etap VI

1. Renowacja drewnianych schodów, poręczy, balustrad i lamperii na klatce schodowej (odtworzenie pierwotnego biegu 

schodów na piętro, po demontażu ściany częściowo zawieszonej na poręczy)

- wymiana 2 okien w przyziemiu na nowe, drewniane, zgodnie z załączonymi rysunkami

- wykonanie wyprawek murarskich przy wymienionych oknach

- zakończenie remontu tarasu poprzez wylanie posadzki betonowej oraz pomalowanie farbami ścieralnymi - posadzki i ścian 

bocznych (w 2017 roku wykonano izolację termiczną o przeciwwilgociową)

28 000,00 zł 20 000,00 zł

1 880 558,25 zł



Lp.
Nazwa 

wnioskodawcy
Nazwa zabytku Zakres prac do wykonania

Wnioskowana kwota 

dotacji 

(w zł)

Kwota przyznanej 

dotacji 

(w zł)

1. Gmina Dopiewo

Dom w miejscowości 

Gołuski, ul. Polna 4, nr 

działki 41/4

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz programu prac konserwatorskich i restauratorskich domu w Gołuskach, 

działka nr 41/4

1.Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich

2. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego

3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót

4. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

56 000,00 zł 0,00 zł

2. Gmina Dopiewo

Pałac z 4 ćw. XIX w. 

miejscowości Dąbrówka, 

gmina Dopiewo, powiat 

poznański

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz programu  prac konserwatorskich i restauratorskich Pałacu w Dąbrówce na 

terenie XVIII wiecznego parku, działka nr 76

1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej

2. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich

3. Aktualizacja projektu budowlanego celem, uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzji 

zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

4. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót

5.Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

42 000,00 zł 0,00 zł

3.

Polska Akademia 

Nauk Biblioteka 

Kórnicka

Zespół zamkowy w Kórniku 

- Zamek w Kórniku, 

siedziba główna PAN 

Biblioteki Kórnickiej 

Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) - etap III

Przeprowadzenie procesu odsalania murów w Przyziemiu Zamku uwzględniając zróżnicowany charakter poszczególnych 

partii murów, tzn.: wartości historyczne poszczególnych partii murów, rodzaj i pochodzenie budulca, stan zachowania 

(stopień zasolenia, stopień degradacji itp.) oraz grubość murów - III etap prac zgodny z projektem

274 047,26 zł 274 047,26 zł

4.

Uniwersytet 

Przyrodniczy w 

Poznaniu

Rolniczo - Sadownicze 

Gospodarstwo 

doświadczalne 

Przybroda

Pałac w Przybrodzie, gm. 

Rokietnica

Remont balkonów w budynku Pałacu w Przybrodzie przy ul. Parkowej 4, Pałac w Przybrodzie, ul. Parkowa 4, 62 090 

Rokietnica

1. Skucie starej posadzki

2. Wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej

3. Ułożenie nowych okładzin z gresów porcelanowych w systemie wentylowanym

4. Naprawa uszkodzonej elewacji z czyszczeniem i malowaniem balustrad

25 394,49 zł 25 394,49 zł

w 2021 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”

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2021

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej



5.

Muzeum Narodowe 

Rolnictwa i Przemysłu 

Rolno - Spożywczego 

w Szreniawie

d. stajnia w Uzarzewie

Sporządzenie ekspertyz stanu technicznego oraz projektu robót budowlanych przy XIX wiecznej stajni dworskiej w 

Muzeum Przyrodniczo - Łowieckim w Uzarzewie

1. Inwentaryzacja budowlana budynku (rzuty, przekroje, więźba dachowa, elewacje)

2. Dokumentacja fotograficzna

3. Ocena i analiza stanu technicznego elementów konstrukcji obiektu

4. Konsultacje z rzeczoznawcami w zakresie ppoż celem przystosowania obiektu do obowiązujących przepisów Prawa 

budowlanego

5. Projekt remontu budynku (konstrukcja, pokrycie dachu, elewacje) uzgodniony z Powiatowym Konserwatorem Zabytków 

oraz rzeczoznawcą ppoż

6. Mapa zasadnicza

9 471,00 zł 0,00 zł

6. Miasto Luboń

Historyczny układ 

urbanistyczny miasta 

Luboń, powiat poznański: 

Zakomponowany zespół 

zieleni powstały przed 

1945 rokiem  oraz pomnik 

przyrody:

1. Aleja drzew 

pomnikowych - lipa 

szerokolistna, pl. 

Bojanowskiego

2. Aleja drzew 

pomnikowych - lipa 

szerokolistna, ul. 

Poniatowskiego

3. Aleja drzew 

pomnikowych - lipa 

szerolistna, ul. Lipowa

4. Aleja drzew 

pomnikowych - lipa 

szerokolistna, ul. Kołątaja

5. Aleja drzew 

pomnikowych - lipa 

szerokolistna, ul. Szkolna

Pielęgnacja konserwatorska pomnikowych alei lipowych w obszarze historycznego układu urbanistycznego na terenie 

miasta Lubonia

1. Cięcia westernizujące przeprowadzone metodą alpinistyczną oraz z wysięgnika

2. Założenie wiązań dynamicznych i statycznych w celu odciążenia konarów i zapobieżeniu rozłamaniu

48 308,40 zł 20 000,00 zł

319 441,75 zł


