
 

 

Uchwała Nr XXIV/26/2016 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 21 kwietnia 2016 roku 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Kosakowo na lata 

2016-2019.  

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r. 1515) oraz art.87 ust.3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 

397, 774); 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami w Gminie Kosakowo na lata 2016-

2019, stanowiący załącznik do uchwały.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXIV/26/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Kosakowo na lata 

2016-2019. 

 

Potrzeba i cel podjęcia uchwały: 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zostały ustawowo włączone do katalogu zadań 

samorządów terytorialnych. Art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r. 1515) stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 

774) wynika obowiązek sporządzenia przez Wójta Gminy gminnego programu opieki nad 

zabytkami. Program ten sporządza się na okres 4 lat. Celem programu jest rozpoznanie stanu 

zachowania dziedzictwa kulturowego gminy, zahamowanie degradacji substancji zabytkowej 

i zachowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie 

atrakcyjnego wizerunku gminy. Gminny Program Opieki nad Zabytkami w Gminie Kosakowo 

na lata 2016-2019 uzyskał wymaganą prawem pozytywną opinię Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i podlega przyjęciu przez Radę Gminy Kosakowo. 

Różnica między istniejącym a projektowanym stanem prawnym: 

Uchwalenie programu wypełnia wymóg ustawowy, jednocześnie pozwala zebrać w jednym 

dokumencie informacje dotyczące aktualnego stanu ochrony zabytków i zamierzeń gminy 

w tym zakresie w najbliższych latach, co umożliwi monitorowanie podejmowanych działań w 

dziedzinie opieki nad zabytkami. 

Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze: 

Określenie w programie działań zmierzających do zachowania i poprawy stanu dziedzictwa 

kulturowego Gminy Kosakowo przyczyni się do podniesienia świadomości tożsamości 

kulturowej, jakości życia i atrakcyjności turystycznej gminy oraz jej promocji w regionie. 

Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały, źródło finansowania: 

Podjęcie uchwały nie wywołuje bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu gminy, 

w związku z tym nie określa się źródeł finansowania. Konkretne działania w kolejnych latach 

będą się odbywały w oparciu o corocznie uchwalany budżet gminy, gdzie zostaną 

zaplanowane stosowne kwoty. W perspektywie wieloletniej finansowanie części działań 

zawartych w programie opieki nad zabytkami może być realizowane ze środków unijnych w 

ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, w 

działaniach:  

8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne,  

8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.  

 

 


