
                                         UCHWAŁA NR XXXIV/437/2017
                                         RADY MIEJSKIEJ KALISZA                                         

    
                                   z dnia 23 lutego 2017 r.
                                            
                                                                                                               

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  z  późn.  zm.) 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

1. Z budżetu Kalisza na 2017 rok udziela się  dotacji celowych w wysokości 600.000,00 zł
(słownie:  sześćset  tysięcy)  z  przeznaczeniem  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2.Dotacje, o których mowa w ust. 1 przyznaje się następującym podmiotom: 
1) Parafii  Ewangelicko-Augsburskiej  z siedzibą przy ul. Niecała  10 w Kaliszu – na prace
remontowo-budowlane  związane  z  zachowaniem  zabytkowego  muru  cmentarza
ewangelickiego  położonego przy ul. Harcerskiej 2 – II etap - w wysokości 79.000,00 zł.
2) Parafii św. Rodziny z siedzibą przy ul. Harcerskiej 1 a w Kaliszu – na zabezpieczające
prace konserwatorskie trzech barokowych obrazów Bonifacego Jatkowskiego ze zwieńczeń
trzech ołtarzy bocznych kościoła poreformackiego – II etap – obraz św. Marii Magdaleny
– w wysokości 10.000,00 zł.
3)  Parafii  Rzymskokatolickiej  pw.  św.  Mikołaja  (Parafii  Katedralnej)  z  siedzibą
przy ul. Kanonickiej 5 w Kaliszu - na prace konserwatorskie przy elewacjach zabytkowego
budynku domu parafialnego (dawnego klasztoru kanoników lateraneńskich regularnych) przy
katedrze kaliskiej  – II etap – elewacja północna  – w wysokości 100.000,00 zł,
4) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Gotarda  z siedzibą w Kaliszu  przy ul. Kordeckiego 3
–  na prace konserwatorsko-remontowe zabytkowego kościoła filialnego św. Wojciecha na
Zawodziu  – w zakresie naprawy  podłogi w nawie (przywrócenie pierwotnego podziału na
czworoboczne  pola)  oraz  naprawy  stopni  schodów  i  desek  podłogowych  na  chórze  –  
w wysokości 40.000,00 zł.
5)  Domowi  Zakonnemu  Towarzystwa  Jezusowego  (Księża  Jezuici)  z  siedzibą  przy
ul. Stawiszyńskiej 2 w Kaliszu   –  na prace remontowo-konserwatorskie kruchty zachodniej
z korytarzem i przedsionkiem przy kościele pw. Nawiedzenia NMP (OO. Jezuici) w Kaliszu
– III etap – izolacja pozioma i tynki zewnętrzne  elewacji – w wysokości 85.000,00 zł.
6)  Parafii  Rzymskokatolickiej  pw.  Podwyższenia  Krzyża  Świętego  z  siedzibą  przy  
ul.  Wrocławskiej  209  w  Kaliszu  –  na  rewaloryzację  Kaplicy  Ordęgów,  obecnie  Kaplicy
św. Barbary przy ul. Szczypiornickiej 70 wraz z otoczeniem – V etap  – restauracja wnętrza
część II – w wysokości 26.000,00 zł.



7)  Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława
z siedzibą przy ul. Kolegialnej 2 w Kaliszu  – na kontynuację remontu dachu –  nawa główna
połać południowa, nawa boczna od strony północnej, nawa boczna od strony południowej,
instalacji odgromowej, elewacje boczne nad nawami  kościoła  – w wysokości 160.000,00 zł.
8)  Parafii  Rzymskokatolickiej  Wniebowzięcia  NMP  (św.  Józefa) z  siedzibą  przy
pl. św. Józefa 7 w Kaliszu – na konserwację klasycystycznego ołtarza głównego z kościoła
parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP (Sanktuarium św. Józefa) – w wysokości 100.000,00
zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

                     /.../
        Zbigniew Włodarek 

                                        



                                                UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIV/437/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA                                               

                                               z dnia 23 lutego 2017 r.              

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

Opieka nad dziedzictwem kulturowym Kalisza  jest  zadaniem własnym samorządu.
Rada  Miejska  Kalisza,  uchwałą  Nr  XLVII/641/2014 z  dnia  22  maja  2014 roku  określiła
zasady udzielania dotacji z budżetu Kalisza na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się
na terenie miasta Kalisza.

W budżecie  Kalisza  na 2017 r.  na dotacje prac  konserwatorskich,  restauratorskich
i  robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,  wydzielona  została
łączna kwota 600.000,00 zł (dz.921.rodz.92120 § 2720). 
 Do Prezydenta  Miasta  Kalisza  złożono 8 prawidłowych pod względem formalnym
wniosków o udzielenie dotacji w ww. zakresie.

Niniejsza  uchwała  Rady  Miejskiej  Kalisza  pozwoli  na  realizację  uregulowań
prawnych wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) i stanowić będzie podstawę do zawarcia
umów z Beneficjentami o udzielenie dotacji. 

Wsparcie  finansowe  otrzymane  z  budżetu  Kalisza  umożliwi  właścicielom  lub
zarządcom obiektów zabytkowych wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych, mających na celu zachowanie ich zabytkowej wartości.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.

        Prezydent 
    Miasta Kalisza
             /.../
Grzegorz Sapiński 
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