
UCHWAŁA NR LXI/873/2023 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

w sprawie udzielenia w 2023 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 2023, 
poz. 40), art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 840) 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. 1. Z budżetu Kalisza na 2023 rok udziela się dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków, następującym podmiotom: 

1) Klasztorowi OO. Franciszkanów w Kaliszu, ul. Sukiennicza 7 – na prace konserwatorskie przy ołtarzu 
bocznym św. Franciszka w kościele św. Stanisława BM w Kaliszu – III etap – w wysokości 60.000,00 zł 
(słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy); 

2) Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu, ul. Niecała 10 – na prowadzenie robót budowlanych muru 
cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Kaliszu, polegających na remoncie fragmentu północnego muru 
ogrodzeniowego od strony wewnętrznej – I etap – w wysokości 70.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt 
tysięcy); 

3) Parafii Prawosławnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu, ul. Niecała 1 – na kontynuację prac przy 
malowidłach ściennych (1930 r.) w cerkwi prawosławnej pw. św. App. Piotra i Pawła w Kaliszu – etap VI – 
restauracja przedstawienia ewangelistów św. Marka i św. Łukasza) oraz ściany nawy przy prezbiterium – 
w wysokości 90.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy); 

4) Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu, ul. 
Kolegialna 2 – na konserwację ławek – III etap – w wysokości 60.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt 
tysięcy); 

5) Parafii Katedralnej pw. św. Mikołaja w Kaliszu, ul. Kanonicka 5 – na prace konserwatorsko-remontowe 
kaplicy grobowej rodziny Heinsów na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu – II etap 
– korpus kaplicy (ściany zewnętrzne) –  w wysokości 41.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden 
tysięcy); 

6) Parafii Katedralnej pw. św. Mikołaja w Kaliszu, ul. Kanonicka 5 – na prace konserwatorsko-remontowe 
kaplicy grobowej rodziny Prusinowskich na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu – 
II etap – korpus kaplicy z piaskowca (elewacja frontowa z żeliwnymi drzwiami i okienkami) – w wysokości 
42.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące); 

7) Parafii Katedralnej pw. św. Mikołaja w Kaliszu, ul. Kanonicka 5 – na prace konserwatorskie i restauratorskie 
muru obronnego przy ul. Parczewskiego w otoczeniu kościoła św. Mikołaja (pomiędzy ul. Kanonicką 
i Szklarską) - część muru z licem z cegły gotyckiej od strony ulicy Szklarskiej: strona zewnętrzna i wewnętrzna 
– w wysokości 87. 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt siedem tysięcy); 

8) Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Warszawie, ul. Narbutta 21 – na wymianę 
pokrycia dachu nad prezbiterium kościoła OO. Bernardynów pw. Nawiedzenia NMP (obecnie OO. Jezuitów) 
oraz budynków klasztornych (oprócz dachu nawy kościelnej z przyległym do niej krużgankiem oraz Domu 
Formacji z łącznikiem) OO. Bernardynów (obecnie OO. Jezuitów) położonych w Kaliszu przy ul. 
Stawiszyńskiej 2 – w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). 

2. Łączna kwota dotacji wynosi 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy). 
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§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Miastem 
Kalisz a podmiotami, którym udziela się dotacji, wymienionymi w § 1 ust. 1 uchwały. 

§ 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 jest zadaniem własnym samorządu. Rada Miasta Kalisza na podstawie 
uchwały Nr XXV/395/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku określiła zasady udzielania dotacji z budżetu Kalisza 
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, niestanowiących 
jego wyłącznej własności. 

W trybie powyższej uchwały do Prezydenta Miasta Kalisza wpłynęło 12 wniosków o udzielenie dotacji 
z budżetu na 2023 rok. Osiem wniosków spełniło wymogi formalne, a łączna kwota, na którą złożone zostały 
wnioski wyniosła 1.084,980,26 zł. 

W budżecie Kalisza na 2023 rok na dotacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta, 
zaplanowana została łączna kwota 500 000,00 zł (dz.921.rodz.92120 § 2720). 

Komisja do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Kalisza na 2023 rok 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, powołana zarządzeniem 
Nr 831/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2022 roku, na posiedzeniu w dniu 1 lutego 
br. dokonała analizy i oceny wniosków pod względem merytorycznym i finansowym. 

Przewodniczący Komisji Wiceprezydent Grzegorz Kulawinek przedstawił Prezydentowi Miasta Kalisza, 
wypracowaną przez Komisję Listę Rekomendowanych Wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Kalisza 
w 2023 roku, zawierającą propozycje wysokości dotacji na poszczególne zadania wskazane w ośmiu 
wnioskach, w ramach środków finansowych przeznaczonych w budżecie Kalisza na 2023 rok na ten cel. 

W oparciu o zaakceptowaną przez Prezydenta Miasta Kalisza Listę Rekomendowanych Wniosków 
o udzielenie dotacji z budżetu Kalisza w 2023 roku, przygotowana została niniejsza uchwała. 

Uchwała będzie stanowić podstawę do zawarcia umów dotacyjnych z beneficjentami, w których określone 
zostaną szczegółowe warunki udzielenia dofinansowania z budżetu Miasta.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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