
UZASADNIENIE 
do Uchwały 226/XXXVI/2013 Rady Powiatu we Wrześni 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami  
dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2017. 

 

„Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2017” 

jest dokumentem polityki administracyjnej w zakresie podejmowanych działań dotyczących 

inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Program został opracowany w celu 

realizacji zapisów art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). i art. 12 pkt 11 ustawy                   

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.).  

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadza obowiązek sporządzania 

programów opieki nad zabytkami przez samorządy - zarówno na szczeblu wojewódzkim, 

powiatowym, jak i gminnym. Natomiast ustawa o samorządzie powiatowym stanowi,                      

iż powiat wykonuje określone zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym 

zadania w zakresie kultury oraz ochrony dóbr kultury. 

Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym, a z jego realizacji Zarząd 

Powiatu sporządza co dwa lata sprawozdanie, które następnie przedstawia Radzie Powiatu.  

„Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2017” 

został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w dniu 4 grudnia 2013 r. Świadomość potrzeby ratowania i ochrony zabytków jest 

coraz powszechniejsza wśród mieszkańców. Dbanie o należyty stan i atrakcyjny wygląd 

zabytków jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Rewitalizacja poszczególnych obiektów 

jak również całych zespołów zabudowy jest szansą na ich uratowanie. W takich 

przedsięwzięciach pomagać ma powiatowy program opieki nad zabytkami, przewidziany 

przez ustawę o ochronie i opiece nad zabytkami, oraz wynikający ze społecznej potrzeby.        

Jest także czynnikiem w upowszechnianiu wiedzy i pomaganiu właścicielom zabytków w 

dbaniu o dobrą kondycję substancji zabytkowej. 

Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 


