
UCHWAŁA NroŁS^. W .2020 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji 
w latach 2018 -  2019 „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na 
lata 2016-2019”

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) § 64 ust. 1 
pkt 1 i § § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady 
Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2019 r., poz. 499) w związku z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282) oraz 
Uchwałą Nr 123.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku 
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 
2016 -  2019” uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdanie z realizacji 
w latach 2018-2019 „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 
2016-2019” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Turalski Mariusz - Przewodniczący

2. Ocicki Jarosław - członek

3. Cześnik Andrzej - członek

4. Krystek Sławomir - członek

5. Różański Kamil - członek
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1. Wstęp

Rada Powiatu w Sierpcu w dniu 25 lutego 2016 roku, przyjęła Uchwałę 
Nr 123.XVIII.2016 w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2016 -  2019”. Dokument został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego w dniu 10 marca 2016 roku, (poz. 2299).

Zadania i kompetencje samorządu powiatowego w zakresie dbałości o spuściznę 
kulturową reguluje ustawa o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. 
zm.), która zawiera generalną zasadę, że powiat wykonuje określone ustawami zadania 
publiczne o charakterze ponadgminnym, wśród nich wymienia się kulturę i ochronę dóbr 
kultury.

Podstawą prawną do sporządzenia programu była ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku 
o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (Dz. U. z 2020r, poz. 282), która zobowiązała 
samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne do opracowania takiego programu (art. 87 
ust. 1 cyt. ustawy). Według jej zapisów celem programu jest:

1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;

2) uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody 
i równowagi ekologicznej;

3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 
zachowania;

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
5) podejmowanie zadań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi 
środków finansowych na opiekę nad zabytkami;

6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 
konfliktowe związane z wykorzystaniem zabytków.

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 
z opieką nad zabytkami.

W świetle powyższych wytycznych, opracowano dokument, przedmiotem którego jest 
ochrona dziedzictwa kulturowego znajdującego się w granicach administracyjnych Powiatu 
Sierpeckiego. Program stanowi podstawę współpracy między samorządem powiatowym, 
samorządami gminnymi, właścicielami zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków przy użyciu środków optymalnych i dostępnych dla powiatu, zarówno prawnych 
jak i finansowych.
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Należy nadmienić, iż Powiat Sierpecki nie posiada na swoim stanie obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru, do których posiada tytuł prawny.

Dlatego też katalog otwarty celów, które uwzględniono w Programie Opieki nad 
Zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019 skupia się na dwóch zasadniczych 
kwestiach:

1) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;

2) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 
wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

Realizując obowiązek wynikający z art. 87 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, Zarząd Powiatu w Sierpcu przedstawia sprawozdanie z realizacji 
programu w latach 2018 -2019. Sprawozdanie z realizacji za lata 2012-2014 oraz 2015 rok 
przedłożono w październiku 2014 roku oraz w marcu 2016 roku. Sprawozdanie z realizacji 
w latach 2016 -  2017 „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 
2016-2019” przedłożono Radzie Powiatu w marcu 2018 roku. W sprawozdaniach tych ujęto 
najistotniejsze działania zrealizowane na terenie Powiatu Sierpeckiego, podjęte w celu 
ochrony dziedzictwa kulturowego na tym terenie.

2. Działania zrealizowane na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach 
„PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU SIERPECKIEGO NA 
LATA 2016-2019”.

Cel 1. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.

W ramach realizacji tego celu przeprowadzono następujące działania służące głównie 
promocji obiektów zabytkowych, pomników, miejsc pamięci narodowej, walorów 
przyrodniczo-kraj obrazowych:

1. Opracowanie materiałów dotyczących zabytków sakralnych z terenu Powiatu 
Sierpeckiego do wykorzystania w celach promocyjnych i wydawniczych.

2. Konkurs Fotograficzny „Najpiękniejszy zakątek przyrody Powiatu Sierpeckiego”- 
edycja -  2019. Zgromadzono materiał fotograficzny obrazujący obiekty zabytkowe 
jak i przyrodnicze. Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Sierpcu.

3. Wystawa prac zgromadzonych w ramach przeprowadzonego konkursu edycja - 2019 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
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4. Wydanie kalendarza ściennego na rok 2018 oraz 2019 z wykorzystaniem zdjęć 
najciekawszych obiektów zabytkowych.

5. Zamieszczenie zdjęć i informacji o obiektach zabytkowych i przyrodniczych na 
stronach internetowych powiatu oraz w wydawnictwach okolicznościowych 
realizowanych przez Powiat Sierpecki.

Oznakowanie obiektów zabytkowych poprzez umieszczanie tablic informacyjnych 
dotyczących zabytków odbywało się przy udziale władz poszczególnych samorządów, 
właścicieli obiektów oraz z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania.

Cel II. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 
wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami

Aby osiągnąć założenia przyjęte w tym celu, skupiono się na realizacji działań 
związanych z realizacją Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014 -  2020.

Jest to dokument operacyjny dla Powiatu Sierpeckiego, który uszczegóławia zapisy 
Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą Subregionu Sierpeckiego. 
Został przyjęty w formie Oświadczenia Nr 30.LII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 
22 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na 
lata 2014-2020.

Jednym z celów strategicznych przypisanych w tym dokumencie jest turystyka 
i rekreacja. W ramach programu operacyjnego dotyczącego promocji Powiatu Sierpeckiego 
uwzględniono m.in. następujące zadania:

1. Kompleksowe opracowanie oferty turystycznej Powiatu Sierpeckiego 
z wykorzystaniem wszystkich form przekazu medialnego.

2. Wzmocnienie wizerunku powiatu jako obszaru atrakcyjnego pod względem 
turystycznym.

3. Opracowanie materiałów promocyjnych zawierające podstawowe informacje 
o Powiecie Sierpeckim.

4. Wytyczenie szlaków rowerowych:
- śladami Młynów
- śladami architektury Sakralnej

5. Opracowanie interaktywnej mapy regionu sierpeckiego z uwzględnieniem obiektów 
zabytkowych.
Dlatego też podejmowane działania dotyczyły zgromadzenia pełnej bazy danych 

dotyczącej między innymi informacji o obiektach zabytkowych - możliwej do 
wykorzystania przy realizacji założeń planu z udziałem samorządów gminnych oraz
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organizacji pozarządowych oraz zgromadzenia materiałów graficznych dla celów 
planowanych przedsięwzięć.

W ramach realizacji tego celu przewidziano także powoływanie i odwoływanie 
społecznych opiekunów zabytków na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Nie podjęto jednak żadnych czynności z powodu braku stosownego wniosku ze strony 
wojewódzkiego konserwatora zabytków.

3. Zadania finansowe.
W latach 2018 -  2019 z budżetu Powiatu Sierpeckiego przeznaczono środki w formie 

dotacji w myśl art. 81 ust.l ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 
na zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282) wg poniższego zestawienia.

2018 rok

l.p. D ofin an sow an y  p od m iot W ysokość dotacji P rzeznaczen ie U w agi

1.
Parafia Św. Antoniego 

w Łukomiu

20000,00 zł

N a wymianę poszycia 
dachowego na kościele oraz 

dzwonnicy. W ym iana łat 
i kontrłat oraz ewentualne 

uzupełnienie braków więźby 
dachowej. W zmocnienie 

konstrukcji więźby dachowej.

UCHW AŁA
N r288.X LV III.2018 RADY 

POW IATU W SIERPCU 
z  dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji 
na roboty budow lane przy 

zabytku wpisanym  do rejestru 
zabytków  - Kościół parafialny 
w Łukom iu pw. św. Katarzyny, 

drewniany z  1761 roku, 
rozbudow any około 1881 roku 

oraz dzwonnica drewniana 

1872 rok.

UCHW AŁA N r 315.LII.2018 
RADY POW IATU 

W SIERPCU z dnia 30 maja 
2018 r.

2 .
Opactwo Sióstr 
Benedyktynek

20000,00 zł
N a rem ont pom ieszczeń 

w łączniku zabytkowego 
kompleksu klasztornego.

w sprawie udzielenia dotacji 
na roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym  do rejestru 
zabytków  - Zespół Klasztorny 

należący do O pactw a Sióstr 
Benedyktynek w  Sierpcu, 
w skład którego wchodzą: 

kościół pw. W niebowzięcia 
NMP, m urow any klasztor 

O pactw a Sióstr Benedyktynek 

z  1720 roku i dzwonnica 
z  końca XVIII wieku.

RAZEM: 40000,00 zł
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2019 rok

l.p. D ofin an sow an y  p od m iot W ysokość dotacji P rzeznaczen ie U w agi

UCHW AŁA N r 59.X.2019 

RADY POW IATU 
W  SIERPCU z dnia 
27 czerw ca 2019 r.

Opactwo Sióstr 
Benedyktynek

20000,00 zł
Sfinansowanie prac 
konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru 

zabytków w roku 2019.

w sprawie udzielenia dotacji 
na roboty budow lane przy 

zabytku wpisanym  do rejestru 

zabytków  - Zespół Klasztorny 
należący do O pactw a Sióstr 

Benedyktynek w Sierpcu, 
w skład którego wchodzą: 

kościół pw. W niebowzięcia 
NMP, m urow any klasztor 

O pactw a Sióstr Benedyktynek 
z 1720 roku i dzwonnica 

z końca XVIII wieku.

RAZEM: 20 000,00 zł

4. Podsumowanie.

W realizacji Programu Opieki nad Zabytkami wykorzystane zostały instrumenty, 
a także narzędzia i środki własne Starostwa Powiatowego oraz partnerów uczestniczących 
w realizacji programu - państwowych i samorządowych instytucji kultury, jednostek 
samorządu terytorialnego, fundacji oraz organizacji pozarządowych.

Realizacja programu wymagała stałej współpracy starostwa z jednostkami samorządu 
położonych na terenie powiatu gmin, spełniających istotną rolę w ochronie i popularyzacji 
dziedzictwa kulturowego.

Cele nakreślone w Programie Opieki nad Zabytkami zostały w całości osiągnięte 
w wyniku szerokiej współpracy władz powiatu z jednostkami samorządu terytorialnego, 
szkołami i placówkami oświatowymi oraz organizacjami i związkami, których działania 
obejmują ochronę walorów krajobrazowych i kulturowych.
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