
                                         UCHWAŁA NR XXIII/289/2016
                                         RADY MIEJSKIEJ KALISZA                                         

    
                                   z dnia 19 maja 2016 r.                                           

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych  do rejestru
zabytków. 
                                                                                                         

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  i art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)  w związku z uchwałą Rady
Miejskiej Kalisza Nr XLVII/641/2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad
udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta
Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 3323) uchwala się, co następuje:

§ 1

W  §  1  uchwały  Nr  XXI/264/2016  Rady Miejskiej  Kalisza  z  dnia  31  marca  2016  roku
w  sprawie  udzielenia  z  budżetu  dotacji  na  prace  konserwatorskie,restauratorskie  
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków wprowadza
się następujące zmiany: 

1) w ust. 1 wyrazy:„470.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy”) zastępuje
się wyrazami: „580.000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy)”,

2) w ust. 2 po pkt 6 dodaje się punkty 7 i 8 w brzmieniu: 
          „7)  Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rodziny z siedzibą przy ul. Śródmiejskiej 43

     w Kaliszu   -  na  interwencyjne i zabezpieczające prace konserwatorskie trzech  
        barokowych  obrazów Bonifacego Jatkowskiego ze zwieńczeń trzech ołtarzy       

                    bocznych kościoła poreformackiego - w wysokości 10.000,00 zł.
    8)  Rzymskokatolickiej  Parafii  Ordynariatu  Polowego  pw.  św.  Wojciecha

        i św. Stanisława z siedzibą przy ul. Kolegialnej 2 w Kaliszu - na ratunkowe     
                   prace  remontowe przy dachu kościoła - w obrębie nawy głównej od strony           

        północnej oraz dachu sygnaturki  - w wysokości 100.000,00 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

          /.../
 Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIII/289/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA                                               

                                               z dnia 19 maja 2016 r.            

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych  do rejestru
zabytków.

Parafia  św.  Rodziny  w  Kaliszu  złożyła  do  Prezydenta  Miasta  Kalisza  wniosek
o udzielenie z budżetu Kalisza na 2016 r., dotacji  w wysokości  10.000,00 zł  na zadanie pn.
Interwencyjne  i  zabezpieczające  prace  konserwatorskie  trzech  barokowych  obrazów
Bonifacego Jatkowskiego ze zwieńczeń  trzech ołtarzy bocznych kościoła  poreformackiego
w Kaliszu.

Wymienione  we  wniosku  trzy  obrazy  (św.  Marii  Magdaleny,  św.  Piotra  Apostoła
i  św.  Dydaka)  znajdują  się  w  bardzo  złym  stanie  technicznym  i  wymagają  podjęcia
natychmiastowych  prac  konserwatorskich  w celu zahamowania procesu ich niszczenia.
Nakaz wykonania ww. prac  wydany przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków określił termin ich wykonania do dnia 31.12.2016 r. Obrazy stanowią cenne zabytki
ruchome z wyposażania poreformackiej świątyni, a ich autorem jest reformata o. Bonifacy
Jatkowski.

Rzymskokatolicka Parafia Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława
złożyła do Prezydenta Miasta Kalisza wniosek o udzielenie z budżetu Kalisza na 2016 r.,
dotacji w wysokości 100.000,00 zł na zadanie pn. Ratunkowe prace remontowe przy dachu
kościoła pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu - w obrębie nawy głównej od strony
północnej  oraz  dachu  sygnaturki. Stan  zachowania  pokrycia  dachowego  nad  korpusem
nawowym jest bardzo zły i stanowi  zagrożenie dla stanu zachowania kościoła pojezuickiego.
Pokrycie dachowe straciło swoją funkcję ochronną. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator
Zabytków zalecił bezzwłoczne podjęcie prac w celu zahamowania procesu degradacji obiektu
i zachowania jego wartości zabytkowych.

Przedmiotowe wnioski złożone zostały w trybie określonym w § 9 ust. 2 uchwały
Rady Miejskiej Kalisza Nr XLVIII/641/2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta
Kalisza,  mającym  zastosowanie  w  sytuacji  konieczności  podjęcia  prac  interwencyjnych,
wynikających z zagrożenia zabytku. 

W związku z tym, że w budżecie Miasta na 2016 r. na dotacje prac konserwatorskich,
restauratorskich  i  robót  budowlanych  przy  zabytkach wpisanych  do  rejestru  zabytków,
wydzielona  została  łączna  kwota  630.000,00  zł (dz.921.rodz.92120  §  2720),  a  uchwałą
Nr XXI/264/2016 Rady Miejskiej  Kalisza z dnia 31 marca 2016 r.  w sprawie udzielenia
z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów
zabytkowych  wpisanych  do  rejestru  zabytków, rozdzielone  zostały  środki  finansowe
w wysokości 470.000,00 zł, z pozostałej kwoty 160.000,00 zł wydzielono 110.000,00 zł na
ww. prace interwencyjne i ratunkowe, a tym samym z budżetu Kalisza na 2016 rok udzielone
zostaną  dotacje celowe na ww. prace w wysokości 580.000,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.
w z. Prezydenta Miasta Kalisza

      /.../
     Karolina Pawliczak

       Wiceprezydent Miasta Kalisza


