
UCHWAŁA NR XIX/498/08 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 26 lutego 2008 r. 
 
w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków 
 

Na podstawie § 7 uchwały nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1119 z dnia 09 czerwca 2007 r.); Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zatwierdza środki finansowe w wysokości 1.504.500 zł (sł.: jeden milion pięćset 
cztery tysiące pięćset zł) na dofinansowanie prac konserwatorskich następujących obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru: 

1) dokończenie renowacji i konserwacji elewacji od strony dziedzińca budynku Sądu 
Okręgowego przy ul. Kaszubskiej 42 w kwocie: 70.000, - (sł.: siedemdziesiąt tysięcy zł), 

2) kontynuację konserwacji i rekonstrukcji polichromii w holu gmachu Urzędu 
Wojewódzkiego przy ul Wały Chrobrego 3 w kwocie: 40.000,- (sł.: czterdzieści tysięcy 
zł), 

3) kontynuację konserwacji i rekonstrukcji pomnika Fryderyka II, dzieła Gotfryda Schadowa 
w kwocie: 35.000,- (sł.: trzydzieści pięć tysięcy zł), 

4) kontynuację renowacji i rekonstrukcji wieŜy katedry p.w. św. Jakuba Apostoła 
w kwocie: 500.000,- (sł.: pięćset tysięcy zł), 

5) pokrycie wkładu własnego w ramach programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
EOG na realizację oświetlenia i rekonstrukcję sygnaturki katedry 
p.w. św. Jakuba Apostoła w kwocie: 129.000,- (sł.: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy zł), 

6) remont dachu korpusu i elewacji kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty w kwocie: 600.000,- 
(sł.: sześćset  tysięcy zł), 

7) konserwację zabytkowych nagrobków w lapidarium na terenie Cmentarza Centralnego 
w kwocie: 5.500,- (sł.: pięć tysięcy pięćset zł), 

8) kontynuację konserwacji płyt nagrobnych w kościele p.w. św. św. Piotra i Pawła 
w kwocie: 35.000,- (sł.: trzydzieści pięć tysięcy zł), 

9) renowację barokowego ołtarza w kościele p.w. Matki Boskiej RóŜańcowej przy 
ul. Lwowskiej w kwocie: 40.000,- (czterdzieści tysięcy zł), 

10) remont i konserwację przejazdu bramnego kamienicy przy ul Podgórnej 62 w kwocie: 
50.000,- ( pięćdziesiąt zł). 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 


