
Uchwała nr XII/357/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  30 listopada 2015 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami województwa 

wielkopolskiego na lata 2013-2016. 

 

Na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji Programu opieki nad 

zabytkami województwa wielkopolskiego na lata 2013-2016 za okres 2013-2014, stanowiące 

załącznik do uchwały. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Uchwałą nr XXXVIII/763/13 z dnia 28 października 2013 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

przyjął Program opieki nad zabytkami województwa wielkopolskiego na lata 2013-2016. Zgodnie z 

art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 

r. poz. 1446 ze zm.) z realizacji którego Zarząd Województwa przedstawia Sejmikowi Województwa 

sprawozdanie co dwa lata. Załączone do uchwały sprawozdanie, uwzględnia okres dwóch pierwszych 

lat obowiązywania Programu opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-

2016. Opisuje ono działania podejmowane przez Województwo i jednostki podległe w latach 2013-

2014, przeprowadzone w ramach realizacji pięciu celów, przyjętych w Programie: działania 

zmierzające do poprawy stanu zachowania zabytków, ochrona zabytków z uwzględnieniem 

krajobrazu kulturowego, podejmowanie działań zwiekszających atrakcyjność zabytków, promocja 

dziedzictwa kulturowego Województwa Wielkopolskiego oraz upowszechnianie wiedzy o regionie. 

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 ze zm.) sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu opieki 

nad zabytkami przekazywane jest Generalnemu Konserwatorowi Zabytków i Wielkopolskiemu 

Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w celu jego wykorzystania przy opracowywaniu, 

aktualizacji i realizacji krajowego programu opieki nad zabytkami. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


