
ZARZĄD POWIATU
WRZESIŃSKIEGO Informacja o wynikach konsultacji społecznych

projektu „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami

Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025”

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2022 r. skierował

do konsultacji projekt „„Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego

na lata 2022-2025”.

Program wraz z formularzem konsultacji zamieszczono w Biuletynie Informacji

Publicznej Powiatu Wrzesińskiego, na powiatowej stronie internetowej

www.wrzesnia.powiat.pl, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz

udostępniono do wglądu w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 20 stycznia 2022 r. zgodnie z uchwałą Nr 1339/2022

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu

Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025.

Termin trwania konsultacji wyznaczono od dnia 20 stycznia 2022 r. do dnia

28 stycznia 2022 r. Uwagi i opinie należało składać pisemnie na wskazanym formularzu

konsultacji w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, przesłać drogą

pocztową na adres: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września

(decydowała data wpływu do Urzędu) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej

na adres: konsultacje@wrzesnia.powiat.pl.

Celem konsultacji było zebranie opinii dotyczących projektu ww. programu, który jest

dokumentem upowszechniającym wiedzę i definiującym kierunki działań mających na celu

ochronę zabytków, a także w miarę możliwości poprawę ich stanu. Zachowanie zabytków jest

konieczne dla utrzymania ciągłości rozwoju społecznego i kulturalnego. Należy pamiętać,

że zabytki są zasobem ograniczonym, nieodnawialnym i narażonym na zniszczenie. Dlatego

ważnym aspektem powinna być współpraca przy powstawaniu programu wynikająca

ze społecznej potrzeby ratowania i ochrony zabytków.

W w/w okresie zgłoszono jeden formularz zawierający uwagi dotyczące projektu

programu. Zestawienie zgłoszonych uwag zebranych w wyniku konsultacji przeanalizował

w dniu 25 maja 2022 r. pod względem formalnym Zespół ds. tworzenia, realizacji

i monitorowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata

2022-2025, powołany uchwałą nr 1338/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19

stycznia 2022 r.

Wyniki konsultacji zostały przedstawione Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego, który

na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2022 r. wskazał następujący sposób ich wykorzystania:



 

Sugerowane uwagi zgłoszone
Stanowisko Zarządu Powiatu Wrzesińskiego:

 

 

 

 

 

   Str. 27 — poz. 62  Wielkopolski Wojewódzki   

L.p. w wyniku konsultacji społecznych:

treść uwagi uzasadnienie uwzględnienie analiza zgłoszonej uwagi

Str. 13 Wskazanastrategia straciła swoją Wskazanyrozdział nie zostanie usunięty.
Należy usunąć aktualność w2020 r. Obecnie kwestie Informacje w nim zamieszczone zostaną

rozdział 2.2.4 turystyki znajdują się w „Strategii zaktualizowane przed podjęciem Programu.

zażydułowany Tomoye Waleaoa Rozdział przedstawia ogólne założenia i cele
„Strategia wielkopolskiego do 2030 roku”. o ,
rozwoju opieki nad zabytkami w województwie

turystyki w wielkopolskim, które są kontynuowane

1. województwie NIE i kompatybilne z kolejnymi dokumentami

wielkopolskim”. opracowywanymi w tym zakresie, m.in.

ze Strategią rozwoju województwa

wielkopolskiego do 2030 roku.

We wskazanym rozdziale dodatkowo ujęte

zostaną informacje dot. turystyki zawarte

w „Strategii.

Str. 14 Wskazany program stracił swoją Wskazanyrozdział nie zostanie usunięty.

Należy usunąć aktualność w 2020r. Przedstawia on ogólne założenia i cele opieki

rozdział 2.2.5 nad zabytkami w województwie
zatytułowany ; : ż
„Wielkopolski wielkopolski, które SĄ kontymiowane .

Wojewódzki i kompatybilne z kolejnymi dokumentami

Program Opieki opracowywanymi w tym zakresie

2. nad zabytkami” NIE i zatwierdzane przez Konserwatora Zabytków

w Poznaniu. W czasie opracowywania

projektu Programu nie można było dokonać

aktualizacji, ponieważ wskazany dokument

był w trakcie opracowywania. W rozdziale

zostanie ujęta informacja o aktualizacji

dokumentu.

Str. 16 Wskazanastrategia straciła swoją Wskazany rozdział nie zostanie usunięty.

Należy usunąć aktualność w 2020r. Przedstawia on kierunki działań powiatu

rozdział 3.1 w zakresie ochrony zabytków, wspierania
zatytułowany . . ;
„Strategia prac Konsersiatorskikh czy też PRÓG

3, rozwoju NIE dziedzictwa kulturowego. Wszystkie

powiatu te zagadnienia są kontynuowane

wrzesińskiego w opracowywanej nowej strategii powiatu

na lata 2014- na kolejne lata. We wskazanym rozdziale
2020”. zostanie ujęta informacja o opracowywanej

aktualizacji dokumentu.

Str. 17 Dnia 17 grudnia 2021 r. Rada Wskazany rozdział zostanie zaktualizowany

Należy ; Powiatu Wrzesińskiego przyjęła przed podjęciem Programu. Przedstawiony

o „Programie Powiatu Wrzesińskiego na lata 202 1- został opracowany w listopadzie 2021 r,
Ochrony 2024 z perspektywąna lata 2025- dlatego nie mógł zawierać zapisów uchwały

Środowiska 2028” wraz z Prognozą podjętej w grudniu 2021 r.
4. dla Powiatu oddziaływania na środowisko. TAK

Wrzesińskiego”. W związku z powyższym należy

usunąć zapisy odnoszące się do

nieaktualnego już „Programu

Ochrony Srodowiska dla Powiatu

Wrzesińskiego na lata 2017-2020

z uwzględnieniem perspektywy

na lata 2021-2024”.

5, TAK
Tabela we wskazanej pozycji zostanie
  



 

w tabeli, należy

zaktualizować

Konserwator Zabytków wydał nową

decyzję w sprawie wpisania

poprawiona.

 

 

 

   

dane w do rejestru zabytków nieruchomych

kolumnie bramy parkowej i terenu parku

„Rejestr dworskiego.

zabytków” —

powinno być:

1119/ Wlkp./A
z 09.06.2021.

Str. 29 Wielkopolski Wojewódzki Zestawienie zabytków ruchomych zostanie

Należy Konserwator Zabytków wpisał do uzupełnione we wskazanym zakresie.
uzupełnić rejestru zabytków ruchomych krzyż

zestawienie z cmentarza parafialnego we Wrześni.

zabytków

ruchomych

w Gminie
Września TAK

poprzez dodanie

informacji

o wpisie do

rejestru krzyża

z cmentarza

parafialnego

we Wrześni.

Str. 61 Nalezy doprecyzować kwestię We wskazanym punkcie aktualna kwestia

Należy własności. własności została wskazana.
wskazać, że

budynek dawnej

Szkoły
Mleczarskiej NIE

stanowił przed

31 sierpnia 2020

roku własność

Powiatu

Wrzesińskiego.

Str. 67 Budynek dawnej Szkoły Mleczarskiej W programie wskazano, że obiekt znajduje

Budynek znajduje się w coraz gorszym stanie się w złym stanie technicznym. W treści

dawnej Szkoły kecheńnonynii mienionej pozycji znajduje się informacja
Mleczarskiej wy . J PoZYcj J Jess J
we Wrześni o trwającym postępowaniu

należy poddać komunalizacyjnym. Ze względu na brak

gruntownemu NIE rozstrzygnięć w tej sprawie nie można

remontowi. zaplanować gruntownych prac ratowniczych

i określić nowych funkcji obiektu. Od wyniku

tegoż postępowania uzależniony będzie

dalszy proces inwestycyjny, w szczególności

jego formuła dofinansowania,jak i zakres

robót.

Str. 70 Bardzo ważnączęścią dziedzictwa Zgodnie z konwencją UNESCOśrodki

Należy dodać oprócz zabytków jest także tradycja, mające na celu zapewnienie przetrwania

działanie: żywe niematerialne przejawy kultury ; 5 >
. 3 niematerialnego dziedzictwa kulturowego

„Stworzenie odziedziczone po przodkach . 0,
powiatowejlisty i przekazywane kolejnym powinnymieć chanakter oddolny. Bua

niematerialnego pokoleniom. Warto podjąć działania niematerialnego dziedzictwa rozumianajest
dziedzictwa mające na celu przegląd powiatowego NIE jako utrwalenie, zachowanie i przekazanie

kulturowego” dziedzictwa niematerialnego dziedzictwa następnym pokoleniom. Polega i stworzenie listy, która

w późniejszym czasie posłuży
do ochrony tego dziedzictwa,

a w dalszej kolejności do promocji

powiatu wrzesińskiego, rozwoju

turystyki, budowania poczucia   głównie na podtrzymaniu woli zachowania

i przekazania tych aspektów dziedzictwa

niematerialnego, które są ważne dla

następnych pokoleń przez wspólnoty, grupy

i jednostki. Niezwykle istotna rola w zakresie
  



 

lokalnej tożsamościitd. Przykładem

niematerialnego dziedzictwa powiatu

wrzesińskiego są motywy zdobnicze

Puszczy Pyzdrskiej i lokalna kuchnia.

współpracy ze społecznościami

kultywującymiróżne elementy dziedzictwa

niematerialnego przypada m.in. organizacjom

pozarządowym. Na stronie 50. w rozdziale

4.10 „Niematerialne dziedzictwo kulturowe”

znajdują się dodatkowe informacje, m.in.

o prowadzonymrejestrze przez Narodowy

,

Instytut Dziedzictwa i procedurze dopisania

do niej nowych elementów. Powiatowy

Program Opieki nad Zabytkamijest

dokumentem uzupełniającym nakreślonej

polityki powiatu w zakresie podejmowanych

działań dotyczących inicjowania, wspierania

i koordynowania prac z dziedziny ochrony

zabytków i krajobrazu kulturowego oraz

upowszechniania i promowania dziedzictwa

kulturowego w powiecie.

 

 

 

Str. 70 Należy również zwrócić uwagę na Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami
Należy dodać inne charakterystyczne elementy sporządza się na podstawie gminnych

działanie: krajobrazu kulturowegoi dziedzictwa widznejizdbytków, Bwddzncja taw

„Ochrona znajdujące się na terenie powiatu, Lao . ‘ MA
innych ale nie kwalifikujące się do innych obiektów małej architektury ne leży
elementów kategorii ochrony. Takim elementem w kompetencji powiatu. Powiatowy Program
dziedzictwa mogą być na przykład pozostałości Opieki nad Zabytkami jest dokumentem

i krajobrazu kolejki wąskotorowej. W drodze uzupełniającym nakreślonej polityki powiatu

kulturowego” powiatowej pomiędzy Grzybowem w zakresie podejmowanych działań

10 acheeeam geomejednym NIE dotyczącychinicjowania, wspierania
zostatnichselementów pozostałych i koordynowania prac z dziedziny ochrony

po istniejącej w tej okolicy kolejce zabytków i krajobrazu kulturowego oraz

wąskotorowej. Również takie drobne upowszechniania i promowania dziedzictwa

elementy powinny być chronione, kulturowego w powiecie.

ponieważ świadczą one o tożsamości

miejsca i stanowią pamiątki

po dawnych obiektach. Warto

również zwrócić uwagę na krajobraz,

który również winien być chroniony,

a często jest zeszpecony reklamami.

Str. 70 Należy zwrócić uwagę na obiekty Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami
Należy dodać kultu rozlokowane w głównej mierze sporządza się na podstawie gminnych

działanie: przy drogach na terenie powiatu. swióknyjbaśbydów. Ewidencjity:

„Ewidencja Stanowią one krajobraz kulturowy a, . ’ oo

przydroznych i są świadectwem kultu religijnego. obiektów mate) atchiteletury ma leży

krzyży i Problem ten wymaga omówienia w kompetencji powiatu. Powiatowy Program
kapliczek” i podjęcia dyskusji, której celem Opieki nad Zabytkamijest dokumentem

11. będzie wypracowanie sposobu NIE uzupełniającym nakreślonej polityki powiatu  ewidencji i ochrony tych obiektów.   w zakresie podejmowanych działań

dotyczących inicjowania, wspierania

i koordynowania prac z dziedziny ochrony

zabytków i krajobrazu kulturowego oraz

upowszechniania i promowania dziedzictwa

kulturowego w powiecie.
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