UCHWAŁA NR XXVIII.308.17
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku.
Na podstawie art. 81, w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII.250.2013 Rady Miasta Ełku
z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2013.1163 z dnia 13 marca 2013 r.)
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku,
Rada Miasta Ełku uchwala co następuje:
§ 1. Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
oraz na stronie internetowej miasta Ełku.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku
Dariusz Wasilewski
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII.308.17
Rady Miasta Ełku
z dnia 28 marca 2017 r.
Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków usytuowanym na terenie miasta Ełku
l.
p.

Nazwa podmiotu otrzymującego
dotację

1.

Parafia p.w. Św. Wojciecha w Ełku, ul.
Kościuszki 16,

2.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy
3 Maja 11 w Ełku

3.

4.

Zadania, na które przyznano dotację
Renowacja
zabytkowego
witraża
w kościele
parafialnym p.w. św. Wojciecha, położonym przy ul.
Kościuszki w Ełku, wpisanego do Rejestru Zabytków
Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nr A-1842:
Demontaż, montaż, transport oraz renowacja szklanych
okien witrażowych, wykonanie ram okiennych witraża
wraz z oszkleniem.
Remont kamienicy przy ulicy 3 Maja 11 w Ełku,
wpisanej do Rejestru Zabytków Województwa
Warmińsko - Mazurskiego pod nr A-4543:
Dokumentacja projektowa, remont stropu 3 piętra
(uzupełnienie podstęplowania stropu 3 piętra, rozbiórka
sufitów w mieszkaniach na 3 piętrze, rozbiórka podłóg
poddasza, renowacja belek stropowych, uzupełnienie
sufitów, montaż płyt gips-karton, izolacja i docieplenie
stropu, wykonanie podłóg strychu), remont konstrukcji
więźby dachowej i naprawa pokrycia dachu (remont
stropodachu i ścianek podokiennych, remont konstrukcji
dachowej, wymiana wyłazu dachowego, uszczelnienie
koszy pokrycia dachu).

Kwota
dotacji

16 172,00 zł

64 250,44 zł

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy
Armii Krajowej 25 w Ełku

Renowacja budynku mieszkalnego przy ulicy Armii
Krajowej 25 w Ełku, wpisanego do Rejestru Zabytków
Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod nr A3040:
Projekt oraz wykonanie bramy wraz z odprowadzeniem
wód opadowych z dachu budynku powodujących
zawilgocenie ścian fundamentowych.

21 402,70 zł

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy
Armii Krajowej 10 w Ełku

Renowacja budynku mieszkalno-handlowego przy ulicy
Armii Krajowej 10 w Ełku, wpisanego do Rejestru
Zabytków Województwa Warmińsko - Mazurskiego
pod nr A-3039:
Projekt oraz wykonanie remontu klatki schodowej:
- remont I klatki schodowej: wymiana drzwi
wewnętrznych i zewnętrznych, renowacja i częściowa
wymiana okien i parapetów, zabudowanie instalacji c.o.,
remont posadzek, wymiana balustrady, remont ścian
i sufitów,
- remont II klatki schodowej: wymiana drzwi
wewnętrznych i zewnętrznych, renowacja i częściowa
wymiana okien i parapetów, wymiana stopni schodów,
wymiana posadzek klatki schodowej, wymiana
i częściowa renowacja balustrady, remont ścian
i sufitów.

31 932,35
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5.

6.

7.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy
Armii Krajowej 18 i Chopina 2 w Ełku

Renowacja zespołu kamienic położonych przy ul.
Chopina 2/Armii Krajowej 18 w Ełku, wpisanych do
Rejestru Zabytków Województwa Warmińsko Mazurskiego pod nr A-4478, polegająca na wykonaniu
projektu przebudowy instalacji elektr. oraz przebudowie
instalacji
elektrycznej
WLZ
i administracyjnej
w budynku przy ul. Armii Krajowej 18.

12 071,81 zł

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Ełckiej

Renowacja klatki schodowej w budynku
Wyższego Seminarium Duchownego przy ul.
Kościuszki 9 w Ełku wpisanego do Rejestru
Zabytków Województwa Warmińsko Mazurskiego pod nr A-3703:
- wymiana desek na stopniach i spocznikach,
renowacja konstrukcji wsporczych biegów
i spoczników oraz balustrad, wymiana terakoty na
spocznikach betonowych oraz na parterze klatki
schodowej,
wymiana
desek
cokołowych,
renowacja stolarki drzwiowej, wymiana okien
zespolonych, naprawa tynków na ścianach
i suficie, malowanie ścian i sufitu, docieplenie,
wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami.

53 670,70 zł

Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Najświętszego Serca Jezusowego
w Ełku

Renowacja budynku Kościoła Rzymskokatolickiego
(d. ewangelicki) położonego przy ul. Armii Krajowej
2 w Ełku,
wpisanego
do
Rejestru
Zabytków
Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod
nr A-1863:
-odnowienie drzwi wejściowych przedsionka głównego,
- odnowienie dwóch figur wmurowanych we wnęki
elewacji kościoła,
- wymiana tablicy informacyjnej wmurowanej
w elewację kościoła,
- wymiana 3 okien w zakrystii,
- odnowienie posadzki w zakrystii

38 500,00 zł
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