UCHWAŁA NR VII/196/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
następujących zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, podanym niżej wnioskodawcom:
1) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Abrahama 28, nr w rejestrze zabytków 1845, dotacja na remont klatki
schodowej, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 28 w Gdyni, w wysokości do 91
172,99 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa i 99/100), nie więcej jednak
niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
2) Kościół p. w. św. Michała Archanioła, prospekt organowy, Gdynia, ul. Arciszewskich 2, nr w rejestrze
zabytków B-361, dotacja na renowację prospektu organowego, dla parafii p. w. św. Michała Archanioła
w Gdyni, w wysokości do 50 117,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy sto siedemnaście i 00/100),
nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
3) Kościół parafialny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Gdynia, ul. Armii Krajowej 46, nr w rejestrze
zabytków 1927, dotacja na remont dachu, dla parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni,
w wysokości do 93 584,10 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery
i 10/100), nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
4) Budynek mieszkalny, d. F. E. BGK, Gdynia, ul. 3 Maja 27-31, nr w rejestrze zabytków 1036, dotacja na
remont elewacji wewnętrznej, dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Bankowiec” przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni,
w wysokości do 106 296,39 zł (słownie złotych: sto sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć i 39/100),
nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
5) Uniwersytet Morski, Gdynia, ul. Morska 81-87, nr w rejestrze zabytków 1153, dotacja na remont elewacji
budynku A Uniwersytetu Morskiego, dla Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia”, w wysokości do 100 000,95 zł
(słownie złotych: sto tysięcy i 95/100), nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu
prac.
6) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. św. Mikołaja 9, nr w rejestrze zabytków 1875, dotacja na prace
restauratorskie przy werandzie i tarasie, dla właścicieli budynku przy ul. św. Mikołaja 9, w wysokości do
28 500,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset i 00/100), nie więcej jednak niż 75%
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
7) Budynek mieszkalny „Willa Sokola", Gdynia, ul. Sieroszewskiego 7, nr w rejestrze zabytków 1031,
dotacja na kontynuację prac przy odrestaurowaniu historycznego ogrodzenia oraz wykonanie izolacji pionowej
fundamentów, dla właścicielki budynku przy ul. Sieroszewskiego 7, w wysokości do 26 250,00 zł (słownie
złotych: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt i 00/100), nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego,
udokumentowanego kosztu prac.
8) Zespół kościoła parafialnego p. w. św. Antoniego Padewskiego i klasztoru franciszkanów, Gdynia,
ul. Ujejskiego 40, nr w rejestrze zabytków 1933, dotacja na kontynuację prac przy renowacji murów oraz
schodów zewnętrznych, dla Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych w Polsce, w wysokości do 29 992,85 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy
dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa i 85/100), nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego
kosztu prac.
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9) Budynek „Polska YMCA”, Gdynia, ul. Żeromskiego 26, nr w rejestrze zabytków 1911, dotacja na
renowację drzwi wejściowych zewnętrznych, dla Związku Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA”,
w wysokości do 63 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące i 00/100), nie więcej jednak niż 75%
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
§ 2. Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
następujących budynkach położonych na terenach wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną
ochroną, zgodnie z § 12 Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z dnia 27.01.2010 r., podanym niżej
wnioskodawcom:
1) Dom zakonny, Gdynia, al. Piłsudskiego 2, dotacja na naprawę i renowację gzymsu oraz wymianę rynien, rur
spustowych i opierzeń blacharskich, dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP
w Gdyni, w wysokości do 25 961,25 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt
jeden i 25/100), nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
2) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 57, dotacja na remont elewacji tylnej, dla Wspólnoty
Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 57 w Gdyni, w wysokości do 36 181,64 zł (słownie złotych:
trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden i 64/100), nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego,
udokumentowanego kosztu prac.
3) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Zygmunta Augusta 13, dotacja na remont elewacji dziedzińca B oraz
wschodniej, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Zygmunta Augusta 13 w Gdyni, w wysokości do
100 635,41 zł (słownie złotych: sto tysięcy sześćset trzydzieści pięć i 41/100), nie więcej jednak niż 50%
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
§ 3. Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
następujących budynkach położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, podanym niżej
wnioskodawcom:
1) Budynek Akwarium Gdyńskiego, Gdynia, al. Jana Pawła II 1, dotacja na remont tarasu zewnętrznego, dla
Fundacji Rozwoju Akwarium Gdyńskiego, w wysokości do 68 827,95 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem
tysięcy osiemset dwadzieścia siedem i 95/100), nie więcej jednak niż 30% rzeczywistego, udokumentowanego
kosztu prac.
2) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 103, dotacja na remont elewacji frontowej powyżej parteru,
dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 103 w Gdyni, w wysokości do 21 503,47 zł
(słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzy i 47/100), nie więcej jednak niż 30% rzeczywistego,
udokumentowanego kosztu prac.
§ 4. Środki na dotacje, o których mowa w § 1-3 zaplanowane zostały w dziale 921, rozdziale 92120,
§ 2720 Budżetu Miasta Gdyni na rok 2019, nazwa zadania: dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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Załącznik do uchwały Nr VII/196/19
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 marca 2019 r.
Zestawienie wniosków o dotacje złożonych w terminie do 10.01.2019 r.
określenie i adres
budynku

przewidywany
koszt prac wg
wniosku (w zł)

rodzaj prac wg wniosku

propozycja
dotacji

budynki wpisane do rejestru zabytków: Grupa 1
1

Budynek mieszkalny
ul. Abrahama 28

2

Kościół p.w. św. Michała
Archanioła,
ul. Arciszewskich 2

remont klatki schodowej

RAZEM
renowacja prospektu organowego

RAZEM
wymiana dwóch okien witrażowych w prezbiterium

3

Kościół p.w. Najświętszej wymiana okien witrażowych w nawach bocznych
Marii Panny Królowej Polski
ul. Armii Krajowej 26

RAZEM

remont dachu

4

5

6

Kościół p.w. Najświętszego
malowanie sufitu nawy głównej
Serca Pana Jezusa
ul. Armii Krajowej 46
Budynek mieszkalny
d. F. E. BGK
ul. 3 Maja 27-31

remont elewacji wewnętrznej - etap 1

RAZEM

wymiana okien w klatkach schodowych
Budynek mieszkalny
d. Dom Podoficerski FKW
ul. Morska 67

7

Uniwersytet Morski
ul. Morska 81-87

8

Budynek mieszkalny
ul. św. Mikołaja 9

RAZEM

RAZEM

remont elewacji budynku A

RAZEM
prace restauratorskie przy werandzie i tarasie

RAZEM
odrestaurowanie historycznego ogrodzenia - etap 2

9

Budynek mieszkalny „Willa
wykonanie izolacji pionowej fundamentów
Sokola"
ul. Sieroszewskiego 7

Zespół kościoła parafialnego renowacja murów oraz schodów zewnętrznych - etap 2
p.w. św. Antoniego
10
Padewskiego i klasztoru
franciszkanów,
ul. Ujejskiego 40
11

Kościół p.w. św. Wawrzyńca
ul. Źródło Marii 18

12

Budynek „Polska YMCA”
ul. Żeromskiego 26

RAZEM

RAZEM

renowacja organów - etap 2

RAZEM
renowacja drzwi wejściowych zewnętrznych

RAZEM BUDYNKI WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW
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RAZEM

121 563,98

91 172,99

121 563,98

91 172,99

66 822,66

50 117,00

66 822,66

50 117,00

75 483,26

0,00

397 693,08

0,00

473 176,34

0,00

124 778,80

93 584,10

185 787,71

0,00

310 566,51

93 584,10

141 728,52

106 296,39

141 728,52

106 296,39

49 850,00

0,00

49 850,00

0,00

1 137 155,55

100 000,95

1 137 155,55

100 000,95

38 000,00

28 500,00

38 000,00

28 500,00

20 000,00

15 000,00

15 000,00

11 250,00

35 000,00

26 250,00

39 990,46

29 992,85

39 990,46

29 992,85

62 500,00

0,00

62 500,00

0,00

84 000,00

63 000,00

84 000,00

63 000,00

2 560 354,02

588 914,28
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budynki położone na terenie zabytkowym: Grupa 2

13

odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji burzowej, wykonanie
hydroizolacji, remont dachu i elewacji, wykonanie dokumentacji
projektowej

Budynek mieszkalny
ul. Abrahama 25

wykonanie izolacji ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnych

14

Dom zakonny
al. Piłsudskiego 2

16

0,00
0,00

14 546,73

7 273,37

wymiana rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich

37 375,76

18 687,88

remont elewacji tylnej

RAZEM

Budynek mieszkalny
ul. Zygmunta Augusta 13

561 600,00
152 040,56

renowacja detalu architektonicznego

Budynek mieszkalny
ul. Świętojańska 57

0,00

naprawa i renowacja gzymsu

RAZEM
15

561 600,00

remont elewacji dziedzińca B oraz wschodniej

RAZEM

RAZEM BUDYNKI Z GRUPY 2

5 108,03

0,00

209 071,08

25 961,25

72 363,27

36 181,64

72 363,27

36 181,64

201 270,81

100 635,41

201 270,81

100 635,41

1 044 305,16

162 778,30

229 426,49

68 827,95

50 353,15

0,00

279 779,64

68 827,95

71 678,22

21 503,47

71 678,22

21 503,47

351 457,86

90 331,42

budynki położone na terenie zabytkowym: Grupa 3
remont tarasu zewnętrznego

17

18

Budynek Akwarium
Gdyńskiego
al. Jana Pawła II 1
Budynek mieszkalny
ul. Świętojańska 103

wymiana balustrady

RAZEM
remont elewacji frontowej powyżej parteru

RAZEM
RAZEM BUDYNKI Z GRUPY 3
RAZEM KOSZT PRAC
ŚRODKI W BUDŻECIE
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UZASADNIENIE
Rada Miasta Gdyni Uchwałą nr XXXIX/861/10 z dnia 27.01.2010 r. przyjęła zasady i tryb
udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
W terminie składania wniosków do 10 stycznia 2019 r., złożone zostały następujące wnioski o dotacje na
rok 2019:
1. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 28 w Gdyni o dotację na
remont klatki schodowej w budynku przy ul. Abrahama 28 w Gdyni, nr w rej. zab. 1845.
2. Wniosek parafii p. w. św. Michała Archanioła w Gdyni o dotację na renowację prospektu
organowego w kościele p. w. św. Michała Archanioła przy ul. Arciszewskich 2 w Gdyni, nr w rej. zab. B361.
3. Wniosek parafii p. w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski o dotację na wymianę okien
witrażowych w kościele p. w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski przy ul. Armii Krajowej 26 w
Gdyni, nr w rej. zab. 1049.
4. Wniosek parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni o dotację na remont dachu oraz
malowanie sufitu nawy głównej w kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Armii
Krajowej 46 w Gdyni, nr w rej. zab 1927.
5. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „Bankowiec" budynku przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni
o dotację na remont elewacji wewnętrznej budynku przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni, nr w rej. zab. 1036.
6. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 67 w Gdyni o dotację na
wymianę okien w klatach schodowych w budynku przy ul. Morskiej 67 w Gdyni, nr w rej. zab. 1771.
7. Wniosek Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia” o dotację na remont elewacji budynku A
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87, nr w rej. zab. 1153.
8. Wniosek właścicieli budynku przy ul. św. Mikołaja 9 w Gdyni o dotację na prace restauratorskie
przy werandzie i tarasie budynku przy ul. św. Mikołaja 9 w Gdyni, nr w rej. zab. 1875.
9. Wniosek właścicielki budynku przy ul. Sieroszewskiego 7 w Gdyni o dotację na kontynuację
prac przy odrestaurowaniu historycznego ogrodzenia oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów w
budynku przy ul. Sieroszewskiego 7 w Gdyni, nr w rej. zab. 1031.
10. Wniosek Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych w Polsce o dotację na kontynuację prac przy renowacji murów oraz schodów
zewnętrznych przy zespole kościoła parafialnego p. w. św. Antoniego Padewskiego i klasztoru
franciszkanów przy ul. Ujejskiego 40 w Gdyni, nr w rej. zab. 1933.
11. Wniosek parafii p. w. św. Wawrzyńca w Gdyni o dotację na kontynuację prac przy renowacji
organów w kościele p. w. św. Wawrzyńca przy ul. Źródło Marii 18 w Gdyni, nr w rej. zab. B-373/3.
12. Wniosek Związku Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA" o dotację na remont drzwi
wejściowych zewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 26 w Gdyni, nr w rej. zab. 1911.
13. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 25 w Gdyni o dotację na
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji burzowej, wykonanie hydroizolacji, remont dachu i
elewacji oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Abrahama 25 w Gdyni.
14. Wniosek Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdyni o dotację
na wykonanie izolacji ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnych, naprawę i renowację gzymsu,
wymianę rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich, renowację detalu architektonicznego w domu
zakonnym przy al. Piłsudskiego 2 w Gdyni.
15. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 57 w Gdyni o dotację na
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remont elewacji tylnej w budynku przy ul. Świętojańskiej 57 w Gdyni.
16. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Zygmunta Augusta 13 w Gdyni o dotację
na remont elewacji dziedzińca B oraz wschodniej w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 13 w Gdyni.
17. Wniosek Fundacji Rozwoju Akwarium Gdyńskiego o dotację na remont tarasu zewnętrznego
oraz wymianę balustrady w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni.
18. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 103 w Gdyni o dotację na
remont elewacji frontowej powyżej parteru w budynku przy ul. Świętojańskiej 103 w Gdyni.
W budżecie Miasta Gdyni na 2019 r. na dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach
wpisanych do rejestru, zaplanowane zostały środki w wysokości 842 024,00 zł.
Wszystkie złożone wnioski dotyczą budynków, które są wpisane indywidualnie do rejestru
zabytków (poz. w tabeli nr 1 – 12) lub znajdują się na terenach wpisanych do rejestru zabytków (poz.
w tabeli nr 13 – 18). Wszystkie budynki, których dotyczą wnioski, są więc objęte ochroną
konserwatorską, która umożliwia ubieganie się o dotację zgodnie z obowiązującymi na terenie Gdyni
zasadami.
Ze względów formalnych nie mogły być rozpatrywane wnioski nr 3 i 6 - zakres prac polegających
na wymianie istniejących witraży/okien, nie dotyczy prac określonych w regulaminie dotacji.
Wnioski nr 6 oraz 13 nie spełniają wymogów formalnych, tj. brak wymaganych dokumentów
złożonych w określonym w regulaminie terminie - brak pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia
na budowę lub potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych.
Prace objęte wnioskiem nr 11 trwają - w związku z czym ich dotowanie jest niemożliwe ze
względów regulaminowych.
Po analizie pozostałych 14 wniosków i uwzględniając środki finansowe będące do dyspozycji,
proponuje się rozpatrzyć pozytywnie w całości lub częściowo 14 wniosków. Dofinansowany ma być
ściśle określony etap lub całość prac. Prace te wyszczególnione zostały w tabeli przy każdym z wniosków.
Proponuje się przyznać dotacje na prace remontowe, które są konieczne ze względu na zły stan
techniczny budynków oraz na prace, które są pilne i mają znaczenie dla wizerunku miasta.
Przewidziano dofinansowanie prac wykorzystując dostępne środki, rozdzielając je pomiędzy
uprawnionych wnioskodawców. Dla budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków proponuje
się przyznać dofinansowanie w wysokości 75 % kwoty określonej w kosztorysie. Dla wniosku nr
7 dotację określono kwotowo. Dla budynków położonych na obszarach zabytkowych proponuje się
przyznać dotacje w wysokości 50 % lub 30 % kwoty określonej w kosztorysie (w zależności od grupy wg
regulaminu) na zakwalifikowane prace.
Uzasadnienie do wniosków rozpatrzonych pozytywnie w całości lub częściowo:
Wniosek nr 1 proponuje się uwzględnić w całości, przyznając dotację na remont klatki schodowej
budynku, która charakteryzuje się wysokimi walorami zabytkowymi. Wniosek został odrzucony w
zeszłym roku ze względu na niewystarczające środki w budżecie.
Wniosek nr 2 proponuje się uwzględnić w całości, przyznając dotację na renowację prospektu
organowego.
Wniosek nr 4 proponuje się uwzględnić częściowo, przyznając dotację na remont dachu kościoła.
Dach jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga pilnego remontu. Pozostałe prace wymienione we
wniosku tj. malowanie sufitu nawy głównej, mogą zostać zrealizowane w kolejnych latach.
Wniosek nr 5 proponuje się uwzględnić w całości, przyznając dotację na remont elewacji
wewnętrznej budynku. Remont elewacji jest kolejnym etapem przywracania budynkowi wyglądu z okresu
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międzywojennego. Wniosek został odrzucony w zeszłym roku ze względu na niewystarczające środki w
budżecie.
Wniosek nr 7 proponuje się uwzględnić częściowo, jako udział Gminy w dużym przedsięwzięciu
realizowanym przez użytkownika.
Wniosek nr 8 proponuje się uwzględnić w całości, przyznając dotację na prace restauratorskie przy
werandzie i tarasie, jako kolejny etap przywracania budynkowi wyglądu z czasów bezpośrednio po
wybudowaniu.
Wniosek nr 9 proponuje się uwzględnić w całości, przyznając dotację na kontynuację prac przy
restauracji historycznego ogrodzenia oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów, niezbędnej dla
utrzymania obiektu w dobrym stanie technicznym.
Wniosek nr 10 proponuje się uwzględnić w całości z uwagi na zły stan techniczny murów oraz
schodów zewnętrznych.
Wniosek nr 12 proponuje się uwzględnić w całości z uwagi na zły stan techniczny stolarki
drzwiowej. Wniosek został odrzucony w zeszłym roku ze względu na niewystarczające środki w
budżecie.
Wniosek nr 14 proponuje się uwzględnić częściowo, przyznając dotację na naprawę i renowację
gzymsu oraz wymianę rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich. Wykonanie izolacji ścian
zewnętrznych kondygnacji podziemnych dla budynku niewpisanego indywidualnie do rejestru zabytków
nie może być dofinansowane ze względów regulaminowych. Prace polegające na renowacji detalu
architektonicznego mogą zostać zrealizowane w kolejnych latach.
Wniosek nr 15 proponuje się uwzględnić w całości. Elewacja budynku wymaga remontu.
Wniosek nr 16 proponuje się uwzględnić w całości. Remont elewacji jest kolejnym etapem
przywracania budynkowi wyglądu z okresu międzywojennego. Wniosek został odrzucony w zeszłym
roku ze względu na niewystarczające środki w budżecie.
Wniosek nr 17 proponuje się uwzględnić częściowo przyznając dotację na remont tarasu
zewnętrznego. Pozostałe prace ujęte we wniosku, tj. wykonanie nowej balustrady, nie mogą być
dofinansowane ze względów regulaminowych.
Wniosek nr 18 proponuje się uwzględnić w całości. Elewacja budynku wymaga remontu.
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