Samorząd województwa przyznał dotacje na renowację zabytków 2019 r.

Podczas VIII sesji sejmiku (24.04) radni wojewódzcy podjęli
uchwałę o przyznaniu 1 000 000 złotych dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy
zabytkach z obszaru naszego województwa. Dzięki tym
pieniądzom zostaną wyremontowane m.in. kościół pw. Trójcy
Przenajświętszej w Tykocinie, ogrodzenie wokół kościoła p.w.
Św. Józefa i Św. Antoniego w Boćkach, ołtarz boczny p.w.
Serca Pana Jezusa z kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Milejczycach.
Konkurs na przyznanie dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub budowlane przy obiekcie wpisanym w rejestr
zabytków przeprowadzono od 23 stycznia do 22 lutego 2019 r.
Ogółem złożono 54 wnioski na kwotę wnioskowaną 3 379 463,27
zł. Komisja konkursowa zarekomendowała do dofinansowania 29
zadania na kwotę 1 000 000 zł.
Oto niektóre z nich:
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Prace budowlane
obejmujące konserwację zewnętrznych elementów
architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku;
- Diecezja Łomżyńska- Remont elewacji Pałacu Biskupiego w
Łomży ul. Sadowa 3 - III etap;
- Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w
Wigrach- Wigry. Konserwacja i rewaloryzacja ołtarza rokokowego

św. Piotra z II połowy XVII w. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP, z przełomu XVII i XVIII w.;
- Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny w Radziłowie- Kramarzewo,
Kościół pw. Św. Barbary (1739 r.);
- Parafia Rzymskokatolicka Św. Rocha w Białymstoku- Remont
schodów terenowych nr 3 (od strony windy) - wykończenie biegów i
spoczników okładziną kamienną;
- Jadwiga Serafin- Prace renowacyjno-restauratorskokonserwatorskie 2 szt. zabytkowych wewnętrznych balustrad
schodowych, oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej w
budynku dawnego szpitala wojskowego w Łomży ul. Polowa 22;
- Parafia Prawosławna Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w
Pasynkach- Konserwacja, renowacja przy zabytkowej Cerkwi Parafii
Prawosławnej pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach;
- Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w DrohiczyniePrace konserwatorskie i restauratorskie kopuły Kaplicy MB
Loretańskiej z XVIII wieku w kościele pw. WNMP w Drohiczynie etap II;
fot. wikipedia.pl
W załączeniu tabela z pełną listą dofinansowanych zadań.
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