
     UCHWAŁA NR XXVIII/335/2016
                                         RADY MIEJSKIEJ KALISZA
                                         

z dnia 29 września 2016 r.
                                                                                                               

w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla
Klasztoru  OO.  Franciszkanów  w Kaliszu  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie
i  roboty  budowlane  finansowane  częściowo  ze  środków  Programu  Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

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.) oraz art. 221 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm),
w związku z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr  XLVII/641/2014 z dnia 22 maja 2014 r.
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  dnia  28  maja  2014  r.
poz.3323) uchwala się, co następuje:
 

§ 1

1.Zapewnia  się  w  budżetach  Kalisza  na  lata  2017-2018  środki  finansowe  w  wysokości
394.676,30 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt
sześć30/100) w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu, tytułem wkładu
własnego na realizację prac rewaloryzacyjnych i konserwatorskich przy ruchomych zabytkach
drewnianych,  stanowiących  wyposażenie  kościoła  pw.  św.  Stanisława  BM  w  Kaliszu,
obejmujących w szczególności:
1) w I ramach etapu - konserwację prospektu organowego, ambony, konfesjonałów (5 sztuk),
obrazów olejnych, rzeźb, krucyfiksów, 
2) w ramach II etapu – konserwację  drogi krzyżowej, ławek z kościoła, stalli wraz z boazerią,
obrazów, rzeźb i krucyfiksów.
2.  Prace rewaloryzacyjne i  konserwatorskie,  o  których mowa w ust.  1  wchodzą  w skład
projektu pod nazwą „Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja
i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego” w ramach
Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko,  Działanie  8.1  Ochrona  dziedzictwa
kulturowego  i  rozwój  zasobów  kultury,  Oś  priorytetowa  VIII  Ochrona  dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury, planowane są do realizacji w latach 2017-2018.

§ 2

1.  Wkład  w  formie  dotacji,  o  którym  mowa  w  §  1  wyniesie  w  latach  2017-2018  do  
kwoty 394.676,30 zł.
2. W ramach I etapu projektu, realizowanego w okresie 01.08.2016 r. - 31.12.2018 r., w roku
2017 do wysokości 230.838,41 zł,
3. W ramach II etapu projektu, realizowanego w okresie 01.05.2017- 01.05.2018 r., w roku
2017 do wysokości 63.837,89 zł oraz w roku 2018 do wysokości 100.000,00 zł.



§ 3

1. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy
Miastem Kalisz a Klasztorem OO. Franciszkanów w Kaliszu.
2. Uruchomienie dotacji, o której mowa w § 1 warunkowane jest pozyskaniem przez Klasztor
OO.  Franciszkanów  w  Kaliszu  dofinansowania  projektu z  Programu  Operacyjnego
Infrastruktura  i  Środowisko,  Działanie  8.1  Ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  rozwój
zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury. 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

              Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

                       /.../
                           Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVIII/335/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA                                                 

z dnia 29 września 2016 r.             

w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla
Klasztoru  OO.  Franciszkanów  w Kaliszu  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie
i  roboty  budowlane  finansowane  częściowo  ze  środków  Programu  Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

W  pierwszym  półroczu  br.,  w  ramach  projektu Diecezji  Kaliskiej  (partnera
wiodącego)  pn.  „Szlakiem  zabytkowych  kościołów  diecezji  kaliskiej  -  rewaloryzacja
i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego” składanego na
konkurs organizowany przez Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w ramach
Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko,  Działanie  8.1  Ochrona  dziedzictwa
kulturowego  i  rozwój  zasobów  kultury,  Oś  priorytetowa  VIII.  Ochrona  dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury, Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu aplikował
o środki  finansowe  na  konserwację  ruchomych  zabytków  drewnianych,  stanowiących
wyposażenie kościoła pw. św. Stanisława BM w Kaliszu.  

W ramach I  etapu projektu zaplanowanego do realizacji w okresie  01.08.2016 -
31.12.2018, wykonana zostanie konserwacja prospektu organowego, ambony,konfesjonałów
(5  sztuk),  obrazów  olejnych,  rzeźb,  krucyfiksów.  Kosztorys  I  etapu  prac  wyniesie
1.308.084,34 zł, a wkład własny Klasztoru OO. Franciszkanów w 2017 r. to kwota 230.838,41
zł. 

W ramach II etapu projektu zaplanowanego do realizacji w okresie 01.05.2017-
01.05.2018, wykonana zostanie konserwacja  drogi krzyżowej, ławek z kościoła, stalli wraz
z boazerią, obrazów, rzeźb i krucyfiksów. Kosztorys II etapu prac wyniesie 928.414,71 zł,
a   wkład  własny  Klasztoru  OO.  Franciszkanów   to  kwota  163.837,89  zł  (63.837,89  zł
w 2017 r. i 100.000,00 zł w 2018 r.).

Mając  na  uwadze  walory  historyczne  i  artystyczne  zabytków  stanowiących
wyposażenie  kościoła franciszkanów, podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
                /.../

                  Piotr Kościelny
      Wiceprezydent Miasta Kalisza


