
 

                                         UCHWAŁA NR VI/74/2019 
                                         RADY MIASTA KALISZA                                          
        
                                   z dnia 28 lutego 2019 r. 

                                             
                                                                                                                

w sprawie udzielenia w 2019 roku 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.                           
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067)  
w związku z § 11 uchwały 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 2019 rok udziela się dotacji celowych w wysokości 550.000 zł                               
(słownie: pięćset pięćdziesiąt 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) Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława  
w Kaliszu, ul. Kolegialna 2 do wysokości 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy) na 
kontynuację prac przy remoncie dachu kościoła – nawa boczna i wieżyczka od strony 
południowej, 
2) Parafii Katedralnej pw. św. Mikołaja w Kaliszu, ul. Kanonicka 5 do wysokości 80.000 zł 
(słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy) na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji 
katedry św. Mikołaja w Kaliszu – elewacja wschodnia i zachodnia nawy bocznej południowej 
(część ceglana), 
3).Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu,  
ul. Wrocławska 209 do wysokości 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) na 
rewaloryzację zabytkowego terenu zielonego w otoczeniu Kaplicy Ordęgów, ob. kaplicy                     
św. Barbary przy ul. Szczypiornickiej 70 w Kaliszu w zakresie przebudowy nawierzchni 
alejek – II etap  – alejka wokół kaplicy, 
4) Bogumiłowi Łączyńskiemu  do wysokości 115.000 zł (słownie złotych: sto piętnaście 
tysięcy) na roboty budowlane przy późnobarokowym dworze w Sulisławicach, ul. Romańska 
146 w Kaliszu w zakresie naprawy murów przyziemia (fundamentów), wykopów 
fundamentowych, ław i płyt fundamentowych oraz remontu ścian piwnic,   
5) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Gotarda w Kaliszu, ul. Kordeckiego 3 do wysokości 
40.000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy) na prace konserwatorsko-restauratorskie we 
wnętrzu kościoła filialnego św. Wojciecha na Zawodziu związane z konserwacją ścian  
i stropu nawy i chóru muzycznego wraz z polichromią oraz konserwacją drzwi wejściowych 
do kościoła,  
6) Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu, ul. Niecała 10 do wysokości 45.000 zł 
(słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy) na wykonanie dokumentacji projektowej remontu 



 

i konserwacji wewnętrznej strony parkanu cmentarza ewangelicko-augsburskiego (na odcinku 
wzdłuż ul. Harcerskiej i Górnośląskiej), 
7) Domowi Zakonnemu Towarzystwa Jezusowego w Kaliszu, ul. Stawiszyńska 3 do 
wysokości 40.000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy) na prace remontowo-
konserwatorskie kruchty zachodniej z korytarzem i przedsionkiem przy kościele Nawiedzenia 
NMP (pobernardyńskim) w zakresie naprawy wewnętrznych murów, tynków wewnętrznych 
wraz z malowaniem, 
8) Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Dom Zakonny w Kaliszu,                        
ul. Śródmiejska 43 do wysokości 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) na prace 
konserwatorskie i restauratorskie barokowego drewnianego krucyfiksu w krużgankach 
klasztornych zespołu poreformackiego, 
9) KALISZ OFFICE PARK sp. z o.o. do wysokości 90.000 zł (słownie złotych: 
dziewięćdziesiąt tysięcy) na prace remontowo-konserwatorskie we wnętrzu zabytkowej 
kamienicy przy Al. Wolności 19 w Kaliszu w zakresie rekonstrukcji stolarki drzwiowej 
zewnętrznej, rewitalizacji bram wjazdowych oraz renowacji drewnianych elementów 
wystroju klatki schodowej. 

§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy 
Miastem Kalisz a Beneficjentami. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

             Przewodniczący 
         Rady Miasta Kalisza 
                      /…/ 

dr inż. Janusz Pęcherz 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

    UZASADNIENIE  
    DO UCHWAŁY NR VI/74/2019  
    RADY MIASTA KALISZA                                                
     
                                               z dnia 28 lutego 2019 r. 

 
                                              
w sprawie udzielenia w 2019 roku 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 2019 r. na dotacje prac konserwatorskich, restauratorskich                     
i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wydzielona została 
łączna kwota 550.000 zł (dz.921.rodz.92120 § 2720).  
  Do Prezydenta Miasta Kalisza w trybie uchwały nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej 
Kalisza 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, złożonych zostało 11 
wniosków o udzielenie dotacji z budżetu na 2019 r., z czego 9 wniosków spełnia wymogi 
formalne.  
 Wobec powyższego dokonano podziału ogólnej kwoty wydzielonej w budżecie 
Kalisza na 2019 r. na dotacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, określonych we wnioskach przez 
poszczególnych beneficjentów.  
 Niniejsza uchwała pozwoli na realizację uregulowań prawnych wynikających  
z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(t.j. Dz. U.                       
z 2018 r. poz. 2067 ) 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. 
 
 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
                /…/ 
   Grzegorz Kulawinek 

Wiceprezydent Miasta Kalisza  
 

                                                             
 

 

 


