
Projekt podziału środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków do realizacji w ramach dotacji celowych 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w roku 2020 -  prace wykonane w ciągu 3 lat poprzedzających rok złożenia 

wniosku o dotację 

- § 2720 (74 611,78 zł) 

Lp. Beneficjent Zadanie Kwota Dotacji Uwagi 

1. 

 

[54] 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Matki Bożej Królowej Polski w 

Lesznie Górnym 

Ołtarz boczny pw. Ukrzyżowania w kościele 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

w Lesznie Dolnym 

11 391,11 zł Kościół w Lesznie Dolnym został wzniesiony 
XIII w., przebudowany w okresie baroku. 

We wnętrzu zachowane bogate 
wyposażenie barokowe.  Barokowy ołtarz 
boczny pw. Ukrzyżowania usytuowany po 

stronie Ewangelii został w 2018 r. poddany 
pracom rozbiórkowym ze względu na 

osłabienie konstrukcji i zagrożenie 
zniszczeniem. W 2019 r. przeprowadzono 

przy nim kompleksowe prace 
konserwatorskie i restauratorskie.  

W 2020 r.  Parafia rozpoczęła  prace 
konserwatorskie przy bliźniaczym, 

barokowym ołtarzu bocznym pw. Matki 
Bożej z Dzieciątkiem w kościele w Lesznie 

Dolnym.   

2. 

[55] 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Matki Bożej Królowej Polski w 

Kijach 

Prace konserwatorskie i roboty budowlane 

przy ścianach od strony wnętrza i elewacjach 

kościoła fil. w Pałcku   

25 630,00 zł Barokowa świątynia wzniesiona w latach 

1732-1735. We wnętrzu zachowany cenny 

zespół kamiennych barokowych 

sarkofagów. Do czasu przeprowadzenia 

prac konserwatorskich i restauratorskich w 

2018 r. stan zachowania kościoła był 

bardzo zły. Mury obwodowe  w partii 



przyziemia były mocno zawilgocone, co 

spowodowało destrukcję nawarstwień 

malarskich i  tynków. W wyniku prac 

znaczne poprawił się stan techniczny i 

estetyka zabytku.  W przyszłości niezbędne 

będzie przeprowadzenie prac związanych z 

usunięciem współczesnej posadzki w 

kościele oraz prac konserwatorskich przy 

kamiennych sarkofagach. 

3. 

 

[56] 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny w Szprotawie 

Prace konserwatorskie przy ołtarzu 
pw. św. Tekli i ołtarzu głównym (I etap) 

w kościele par. pw. Wniebowzięcia NMP  
w Szprotawie 

28 477,78 zł Zabytkowe wyposażenie, w tym zespół 
kilkunastu ołtarzy, gotyckiej fary 

w Szprotawie od 2005 r. jest poddawany  
systematycznym pracom konserwatorskim 
(corocznie kilka zabytków), finansowanymi 

głównie z datków parafian. Prace 
konserwatorskie i restauratorskie przy 

ołtarzu św. Tekli i  I etap prac 
konserwatorskich przy ołtarzu głównym 
przeprowadzono w 2017 r., natomiast 
kompleksowe prace konserwatorskie i 
restauratorskie przy ołtarzu głównym 
zakończono w 2019 r. (choć wniosek o 
dotyczy refundacji tylko jednego  etapu 

prac). Oba ołtarze przed pracami 
konserwatorskimi znajdowały się w złym 

stanie technicznym, były również 
ahistorycznie przekształcone.   

W 2020 r. w kościele prowadzone są prace 
konserwatorskie przy barokowej ambonie.  

4. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 

Marii Magdaleny Brzeźnicy 

Remont systemu odwodnienia kościoła  
fil. w Stanowie 

9 112,89 zł Pierwsze wzmianki dotyczące kościoła w 
Stanowie pochodzą z 1399 r. Obecny 
budynek świątyni został wzniesiony z 



[57] inicjatywy opata augustianów Simona 
Thaddäusa Rihla w latach 1740-1743. W 

kościele zachowało się historyczne 
wyposażenie  pochodzące z czasów 
od średniowiecza po koniec XIX w. 

Przeprowadzone w latach 2017-2018 r. 
prace były związane z koniecznością 

poprawy stanu technicznego i usunięcia 
przyczyn zawilgocenia murów budowli. W 

przyszłości niezbędne będzie 
przeprowadzenie remontu  

konserwatorskiego wnętrza (ściany, 
sklepienia, barokowe wyposażenie) 

znacznie uszkodzonego przez  występujące 
wcześniej zawilgocenie . 

 


