
UCHWAŁA NR XX/347/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie udzielenia w 2020 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) i art. 77 i 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) 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 2020 rok udziela się dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków następującym beneficjentom: 

1) Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Dom Zakonny, ul. Śródmiejska 43 w Kaliszu 
w wysokości 30.000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy) na badania nawarstwień malarskich w skrzydłach 
północnym, zachodnim i południowym krużganka klasztoru poreformackiego, 

2) Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława, ul. Kolegialna 
2 w Kaliszu w wysokości 90.000 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy) na konserwację ławek 
w kościele pojezuickim św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu, 

3) Parafii Katedralnej pw. św. Mikołaja, ul. Kanonicka 5 w Kaliszu, w wysokości 14.247 zł (słownie: czternaście 
tysięcy dwieście czterdzieści siedem) na prace remontowo-konserwatorskie przy grobowcu śp. Bronisława 
Bukowińskiego Prezydenta Miasta Kalisza na cmentarzu katolickim tzw. miejskim przy ul. Górnośląskiej 
w Kaliszu, 

4) Parafii Katedralnej pw. św. Mikołaja, ul. Kanonicka 5 w Kaliszu w wysokości 10.608 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy sześćset osiem) na prace remontowo-konserwatorskie przy nagrobku rodzinnym śp. Mieczysława 
Szarrasa Prezydenta Miasta Kalisza na cmentarzu katolickim tzw. miejskim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu, 

5) Parafii Katedralnej pw. św. Mikołaja ul. Kanonicka 5 w Kaliszu, w wysokości 100.000 zł (słownie złotych: sto 
tysięcy) na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji katedry św. Mikołaja w Kaliszu – elewacja 
północna nawy bocznej północnej – część zachodnia (dokończenie prac), 

6) Parafii Prawosławnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Niecała 1 w Kaliszu, w wysokości 120.000 zł 
(słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy) na kontynuację ratowniczych prac konserwatorsko-restauratorskich 
przy malowidłach ściennych (1930 r.) w cerkwi prawosławnej pw. św. App. Piotra i Pawła w Kaliszu - etap II - 
sklepienie nawy głównej, 

7) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Gotarda, ul. Kordeckiego 3 w Kaliszu w wysokości 15.000 zł (słownie 
złotych: piętnaście tysięcy) na prace remontowo-konserwatorskie sufitu nad nawą kościoła filialnego św. 
Wojciecha na Zawodziu, 

8) Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia  NMP (św. Józefa), pl. św. Józefa 7 w Kaliszu, w wysokości 
120.000 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy) na prace konserwatorskie XVIII-wiecznej Kaplicy pw. 
św. Józefa  w kościele Wniebowzięcia  NMP – Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

§ 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 
                                                                                                                                                      /.../ 
                                                                                                                                          Tadeusz Skarżyński  
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Uzasadnienie

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 2020 r. na dotacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wydzielona została łączna kwota 500.000 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 2020 r., 8 wniosków spełnia
wymogi formalne.

Wobec powyższego dokonano podziału ogólnej kwoty wydzielonej w budżecie Kalisza na 2020 r. na
dotacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, określonych we wnioskach przez poszczególnych beneficjentów na łączna kwotę 499.855 zł.

Niniejsza uchwała pozwoli na realizację uregulowań prawnych wynikających z ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 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

/.../
Krystian Kinastowski
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