
         Projekt 

Uchwała Nr XVII/122/20 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla 

Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2019 za okres od 2018 do 2019 roku 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym  (t.j. Dz. U. z  2019 r., poz. 511 z późn. zm.) w związku z  art. 87 ust. 5 ustawy          

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2018 r.,                     

poz. 2067 z późn. zm.) Rada  Powiatu Opolskiego uchwala,  co następuje:  

 

 

§1 

 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu 

Opolskiego na lata 2016 – 2019 za okres od 2018 do 2019 roku,  stanowiące załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

                                                     § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 
do uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla 

Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2019 za okres od 2018 do 2019. 

 

Program opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2019 został  

przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XVII/111/2016 z dnia 7 marca 2016 roku. 

Obowiązek sporządzenia czteroletnich programów opieki nad zabytkami nakłada na 

samorządy Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece na zabytkami             

(t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.). Program uzyskał pozytywną opinię Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i został opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. Przy opracowaniu Programu wzięto pod uwagę: zadania                       

i kompetencje samorządu powiatowego w zakresie dbałości o spuściznę kulturową, 

wynikające z Ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2019 r., poz. 511 z późn. zm.), 

która zawiera generalna zasadę, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne  

o charakterze ponadgminnym, wśród nich wymienia się kulturę oraz ochronę zabytków                      

i opiekę nad zabytkami. Przedmiotem opracowania Programu jest ochrona dziedzictwa 

kulturowego znajdującego się w granicach administracyjnych Powiatu Opolskiego. Realizując 

obowiązek wynikający z art. 87 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

Zarząd Powiatu Opolskiego przedstawia sprawozdanie  z realizacji programu za okres dwóch 

lat. Niniejsze sprawozdanie – obejmujące lata 2018 i 2019 jest ostatnim podsumowaniem 

realizacji ww. Programu. W sprawozdaniu tym ujęto najistotniejsze działania zrealizowane na 

terenie Powiatu Opolskiego. Źródłem informacji na temat podjętych przedsięwzięć w celu 

opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa kulturowego były informacje uzyskane                         

z wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego.            

 W związku z powyższym zasadne jest podjęcie ww. uchwały.    

                          

 


