Aktualizacja na dzień 18.04.2012 r.

LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE W 2011 ROKU REFUNDACJI KOSZTÓW
PONIESIONYCH NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY
BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW,
ZAOPINIOWANYCH NEGATYWNIE Z PRZYCZYN FORMALNYCH LUB Z POWODU
BRAKU ŚRODKÓW FINANSOWYCH.
Złożone wnioski podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.
Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu kompletności wniosku i ocenie możliwości jego rozpatrzenia.
Przyczyny formalne powodujące negatywne zaopiniowanie wniosków:
1. Wnioski dotyczące obiektu niewpisanego do rejestru zabytków,
2. Wnioski dotyczące prac niepodlegających dotacji w myśl art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opieki
nad zabytkami,
3. Wnioski złożone przez osoby nieuprawnione,
4. Wnioski nie spełniające warunków Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 940 z póżn.
zm.),
5. Wnioski niewypełnione w całości zgodnie z pouczeniem zawartym we wniosku. Nie dotyczy braku
numeru telefonu, braku określenia nazwy gminy lub powiatu w wypadku podania przynajmniej jednej
z wymienionych informacji, braku określenia nazwy kosztorysu,
6. Wnioski niezawierające wymaganych załączników,
7. Wnioski uniemożliwiające rozpatrzenie ze względu na brak dokumentów wskazujących jednoznacznie
tytuł prawny do zabytku, uprawnienie wnioskodawcy do złożenia wniosku lub identyfikację
wnioskodawcy (nie dotyczy osób powszechnie znanych, pełniących znane funkcje publiczne,
podpisanych czytelnie lub używających pieczęci imiennych),
8. Wnioski zawierające kopie dokumentów niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem. Nie dotyczy
dokumentów wytworzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.
9. Wnioski o udzielenie refundacji dotyczące robót, na wykonanie których wnioskodawca otrzymał już
dofinansowanie ze środków publicznych w okresie ostatnich 10 lat,
10. Wnioski dotyczące prac niewykonywanych w latach 2008- 2010 r,
11. Wnioski złożone po terminie.

Informację dotyczące negatywnego zaopiniowania wniosku można uzyskać na podstawie pisemnej prośby
złożonej przez wnioskodawcę.
Poniższa tabela zawiera informacje zacytowane z wniosków o udzielenie dotacji. Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Katowicach nie odpowiada za niewłaściwe sformułowania w niej podane.

Całkowity koszt
zadania

Wnioskowana
kwota dotacji

Udział
dotacji
w całkowitych
kosztach
w%

Numer
wniosku

Wnioskodawca

Obiekt

Zadanie

1

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa
41-200 Sosnowiec
ul. 3 Maja 20 A

Kościół p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa
Sosnowiec

Wymiana starej boazerii na nową
okładzinę ścienną, sufitu i ścian w
zakrystii w stylu neogotyckim

100 000,00

50 000,00

50%

Budynek mieszkalny
Zabrze Rokitnica
ul. Szafarczyka 32

Wymiana pokrycia dachowego,
wymiana zniszczonych krokwi i
ołacenia, wymiana rynien, obróbek
blacharskich, montaż trzech okien
połaciowych, montaż wyłazu
dachowego

14 497,23

7 248,61

50%

7

Noma Residence sp. z o.o.
Zameczek Myśliwski
Promnice
43-210 Kobiór

Budynek dawnego
Zameczku Myśliwskiego,
obecnie hotel
z restauracją
Promnice

Remont balkonu wieżyczki narożnej
Zameczku Myśliwskiego

13 319,35

13 319,35

100%

9

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Centrum" 44-206 Rybnik
ul. Śląska 18

Dom Mieszkalny
44-270 RybnikNiedobczyce
ul. Barbary 5

210 000,00

105 000,00

50%

10

F.H.U. "GAMA" Jan
Podeszwa
41-704 Ruda Śląska
ul. Hlonda 42/1

Kamienica-obiekt
mieszkalno-usługowy
Ruda Śląska
ul. Hlonda 42

120 000,00

60 000,00

50%

Osoba prywatne

Dom Mieszkalny
ul. N.M.P. Królowej Polski
17
Bielsko-Biała

26 139,34

10 606,56

41%

100 000,00

50 000,00

50%

6 560,50

3 280,25

50%

25 740,08

12 870,00

50%

4

13

Osoby prywatne

Remont dachu: wymiana rynien, rur
spustowych, przebudowanie
kominów ponad dachem, wymiana
zużytych elementów więźby
dachowej, wymiana okienek
Wymiana rynien i rur spustowych,
rozbiórka i odtworzenie ceglanej
altyki od strony ul. Warszawskiej,
przemalowanie gzymsu ceglanego i
naroża budynku, wymiana spoin,
oczyszczenie elewacji metodą
ścierną wraz pracami
towarzyszącymi
wykonanie pokrycia dachowego
dachówką- karpiówkę
pełna konserwacja technicznoestetyczna wieży kościoła: usunięcie
osłabionych i odpadających tynków
wraz z dezynsekcją i dezynfekcją
murów i zachowanych zapraw,
wykonanie tynków renowacyjnych
w systemie WTA, konserwacja
dekoracji sztukatorskiej i
metalowych balustrad ,obróbka
blacharska
Badanie dendrochronologiczne
drewnianego kościółka oraz
wolnostojącej dzwonnicy
Wymiana stropu w nr.40 na parterze
prawej oficyny II podwórza,
wymiana okien w lokalach nr
38,40,42 w prawej oficynie II
podwórza, wymiana okien w
południowej klatce schodowej w
oficynie II podwórza

15

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Bartłomieja Ap.
42-421 Włodowice
ul. Krakowska 1

Kościół parafialny p.w. Św.
Bartłomieja Ap.

16

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Wniebowzięcia N.M.P.
Miasteczko Śląskie

Kościół drewniany
Miasteczko Śl. ul.
Dworcowa 1

17

Osoby prywatne

Kamienica w Alejach
NMP 18 w Częstochowie

18

Wspólnota Mieszkaniowa
Aleja N.M.P. 18
42-200 Częstochowa

Kamienica w Alejach
NMP 18 w Częstochowie

Remont instalacji sanitarnej i
deszczowej

124 976,00

62 488,00

50%

Budynek mieszkalny
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Krakowska 16

Renowacja ścian w technologii
"pruskiego muru", renowacja
elementów drewnianych ,w tym
dachu, renowacja elementów
ceglanych i tynków, renowacja detali
architektonicznych, kompleksowy
remont balkonów

243 474,46

121 737,23

50%

20

Osoba prywatna

21

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Bartłomieja Ap.
Żuraw
42-253 Janów
ul. Kościelna 9

22

Osoba prywatna

27

Kalydna Spółka z o o
67-200 Głogów
ul. Balwierska 37

28

Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
"MMJ" Janos Marcin
41-103 Siemianowice
Śląskie
ul. Bohaterów Września 2

29

Międzyzakładowa Górnicza
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Perspektywa"
41-707 Ruda Śląska
ul. Ks. Tunkla 147

30

BIRCH Sp.z o.o.
43-300 Bielsko-Białą
ul. 3 Maja 12

31

Drabek Sp. Jawna
Jan Drabek Jadwiga Drabek
Joanna Mazur
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Skośna 15

Pełna konserwacja technicznoestetyczna ołtarza wraz z obrazem.
Przywrócenie pierwotnej estetyki i
blasku wraz ze wzmocnieniem
strukturalnym drewna.
Przeprowadzono prace polegające na
doczyszczeniu powierzchni struktury
Ołtarz boczny z kaplicy
i snycerki, wykonaniu impregnacji
północnej wchodzący w
strukturalnej poprzez kąpiele
skład wyposażenia kościoła
ornamentów w żywicy akrylowej
p.w. Św. Bartłomieja
połączonej ze środkiem
Apostoła w Żurawiu-ołtarz
grzybobójczym. Ponadto
drewniany,
uzupełniono ubytki w drewnie,
polichromowane i złocone
zaprawach. Wykonano złocenia
z obrazem olejnym Matki
złotem 23 karatowym w płatkach w
Boskiej Częstochowskiej
technice pulmentowej oraz i scalono
kolorystycznie polichromię struktury
ołtarza. Wykonano wzmocnienia
konstrukcji całej nastawy ołtarzowej
wraz z jego zakotwieniem do murów
kościoła( kotwienia z możliwością
regulacji naciągu)
Prace remontowe zapewniające
poprawę stanu technicznego
Budynek mieszkalny
budynku tj. remont i otynkowanie
41-200 Sosnowiec
ścian szczytowych budynku od str.
ul. Dekerta 6
Wschodniej oraz odnowienie
(remont i przemalowanie) ścian
przejazdu pod budynkiem
Pałac i Mauzoleum w
Roboty zabezpieczające część
Krowiarkach przy ul.
stropów- II etap
Zamkowej 5
Wymiana pokrycia dachowego z
papy na pokrycie z dachówki
ceramicznej, wymiana deskowania,
montaż okien połaciowych w dachu,
Budynek administracyjnowymiana zniszczonych elementów
mieszkalny fabryki kotłów
drewnianej więźby dachowej,
parowych Wilhelma
zabezpieczenie więźby środkami
Fitznera w Siemianowicach
grzybobójczymi, owadobójczymi i p.
Śląskich ul. Powstańców
poż. Wymiana rynien i rur
10
spustowych, obróbek blacharskich,
przemurowanie kominów ponad
dachem, wykonanie detali
architektonicznych wykusza.
Budynek mieszkalny
usytuowany w Rudzie
Śląskiej-Nowym Bytomiu
Remont elewacji i dachu budynku
przy ul Jadwigi
Markowej 5,7
Remont elewacji wraz z
wykonaniem złoceń, wymiana
stolarki okiennej, remont dachu,
Budynek " Hotelu
kominów, wykonanie instalacji
President " Bielsko - Biała
odgromowej, wyburzenie wieżyczki,
ul. 3 Maja 12
montaż elementów instalacji ppoż.,
drzwi grodziowe na korytarzach,
okna dymowe.
Wymiana dachówki, wymiana
Willa wchodząca w skład
ołacenia, założenie folii paro
zespołu pałacowoprzepuszczalnej, wymiana
parkowego w Tarnowskich
elementów więźby dachowej,
Górach ul. Ogrodowa 1
impregnacja więźby dachowej,
wymiana okien dachowych

46 400,00

18 560,00

40%

38 700,03

15 000,00

38,75%

335 342,53

201 205,52

60%

539 414,58

269 707,29

50%

864 525,89

400 000,00

46,27%

1 487 912,78

743 956,39

50%

207 056,20

103 500,00

50%

