
Uchwała Nr LIV/374/2018 

 

Rady Powiatu Wolsztyńskiego 

z dnia 25 października 2018r. 

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu 

Wolsztyńskiego na lata 2018-2021. 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 87 

ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2017r. poz. 2187 i z 2018r. poz.10) po uzyskaniu opinii 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. 

 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się „Program opieki nad zabytkami dla Powiatu Wolsztyńskiego na 

lata 2018 - 2021” stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3. 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
/-/ Andrzej Wita 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 do uchwały Nr LIV/374/2018 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia                     

25 października 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zabytkami dla Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2018-2021”. 

 

 

 Powiat, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                    

o samorządzie powiatowym (Dz.U.2018.995 t.j. ze zm.) wykonuje określone 

zadania publiczne o charakterze ponad gminnym w zakresie kultury oraz 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 t.j. ze 

zm.) stanowi, iż Zarząd Powiatu sporządza na okres 4 lat powiatowy program 

opieki nad zabytkami. 

 Program opieki nad zabytkami przyjmuje Rada Powiatu po uzyskaniu 

opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu pismem                        

Nr Po.5120.5850.4.2018 z dnia 4 września 2018r. pozytywnie zaopiniował 

Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2018 – 2021”. 

 Przyjęcie niniejszego programu nie tylko zachęci do działań ochronnych     

i edukacyjnych, ale także pozwoli właściwie zadbać o obiekty wymagające 

opieki. 

 Z powyższych względów przyjęcie przedmiotowej uchwały uważa się     

za zasadne. 

 

Przewodniczący Rady 
/-/ Andrzej Wita 

 

 


