
UCHWAŁA NR XLIII/601/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 30 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372), art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) w związku z § 11 ust.1 i 2 uchwały Nr XXV/395/2020 z dnia 25 czerwca 
2020 roku Rady Miasta Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności (t.j. 
Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2020 r., poz. 5614), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/545/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie udzielenia 
w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków § 1. ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z budżetu Kalisza na 2021 rok udziela się następujących dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się 
w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza: 

1) Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Dom Zakonny ul. Śródmiejska 43 w Kaliszu 
w wysokości 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy) – na badania nawarstwień malarskich 
w skrzydłach północnym, zachodnim i południowym krużganka klasztoru poreformackiego (ob. Sióstr 
Najświętszej Rodziny z Nazaretu) – II etap – skrzydło północne i część skrzydła zachodniego; 

2) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Matki Teresy z Kalkuty ul. Szewska 1 w Kaliszu w wysokości 
25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy) – na restaurację i konserwację zabytkowej 
kapliczki przydrożnej, murowanej z rzeźbionymi główkami Matki Bożej i Chrystusa, a od frontu 
z krucyfiksem zwieńczonym pasyjką; 

3) Rzymskokatolicka Parafia Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława ul. Kolegialna 
2 w Kaliszu w wysokości 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy) – na konserwację ławek 
w kościele pojezuickim św. Wojciecha i św. Stanisława – II etap; 

4) Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła ul. Niecała 1 w Kaliszu w wysokości 
80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy) – na kontynuację ratowniczych prac przy 
malowidłach ściennych (1930 r.) w cerkwi prawosławnej pw. św. App. Piotra i Pawła w Kaliszu – etap 
III – restauracja malowideł sklepienia nawy głównej; 

5) Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja ul. Kanonicka 5 w Kaliszu w wysokości 84 000,00 zł (słownie 
złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące) – na kontynuację prac konserwatorskich i restauratorskich przy 
elewacji północnej nawy bocznej północnej – część zachodnia  katedry św. Mikołaja w Kaliszu – dwie 
przypory i przęsło nawy (ostatni etap prac); 

6) Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja ul. Kanonicka 5 w Kaliszu w wysokości 38 500,00 zł (słownie 
złotych: trzydzieści osiem tysięcy pięćset) – na prace remontowo-konserwatorskie przy grobowcu 
rodzinnym Alfonsa Parczewskiego na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu; 

7) Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja ul. Kanonicka 5 w Kaliszu w wysokości 70 200,00 zł (słownie 
złotych: siedemdziesiąt tysięcy dwieście) – na prace konserwatorsko-remontowe przy kaplicy grobowej 
rodziny Żarneckich na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu; 

8) Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja ul. Kanonicka 5 w Kaliszu w wysokości 51 000,00 zł (słownie 
złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy) – na prace konserwatorskie i remontowe przy grobowcu rodzinnym 
Zygmunta Wyganowskiego na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu; 
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9) Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja ul. Kanonicka 5 w Kaliszu w wysokości 24 500,00 zł (słownie 
złotych: dwadzieścia cztery tysiące pięćset) – na prace remontowo-konserwatorskie przy grobowcu 
rodziny Polkowskich na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu; 

10) Klasztor OO. Franciszkanów ul. Sukiennicza 7 w Kaliszu w wysokości 30 800,00 zł  (słownie złotych: 
trzydzieści tysięcy osiemset) – na prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Franciszka w kościele 
pw. św. Stanisława w Kaliszu; 

2. Łączna kwota dotacji wynosi 499 000,00 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 
tysięcy).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

Rada Miasta Kalisza uchwałą Nr XXXVII/545/2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie udzielenia w 2021
roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków przyznała Pani Elżbiecie
Nowackiej dotację w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) na renowację nagrobka śp.
Marianka i Józia Pruss na cmentarzu miejskim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu.

W dniu 8 czerwca 2021 roku do Prezydenta Miasta Kalisza wpłynęło pismo Pani Elżbiety Nowackiej,
w którym beneficjentka poinformowała o rezygnacji z przyznanej ww. uchwałą Rady Miasta Kalisza dotacji na
2021 rok.

Konsekwencją tego faktu jest zmniejszenie wydzielonej w budżecie Kalisza na 2021 rok łącznej kwoty na
dotacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta z 500 000,00 zł do 499.000,00 zł
(dz.921.rodz.92120 § 2720).

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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