
UCHWAŁA NR XXIV/190/20 
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 
i Gminy Czerniejewo na lata 2018-2021" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, z późn. zm.) oraz 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, z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy 
Czerniejewo na lata 2018-2021" w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E11B153A-7795-4936-ABC0-BD0D2AD2B2CB. podpisany Strona 1



 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
„GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD 

ZABYTKAMI MIASTA I GMINY 
CZERNIEJEWO NA LATA 2018-2021” 
za okres od 18 października 2018 r. do 30 listopada 2020 r. 

 

 
 

 

Czerniejewo, 2020 r.  

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXIV/190/20

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 grudnia 2020 r.
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1. Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.) Gmina Czerniejewo posiada opracowany 

na lata 2018-2021 gminny program opieki nad zabytkami, który został przyjęty Uchwałą Nr 

XLIX/325/18 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie 

przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 

2018-2021” i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 

4 października 2018 r. pod poz. 7466. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni po jego 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego t.j. w dniu 

18 października 2018 r. 

Na podstawie art. 87 ust. 5 ww. ustawy burmistrz sporządza co dwa lata sprawozdanie 

z realizacji programu, które przedstawia Radzie Gminy. Niniejsze sprawozdanie z realizacji 

„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2018-2021” 

za okres od 18 października 2018 r. do 30 listopada 2020 r. stanowi wypełnienie prawnego 

zobowiązania burmistrza, wynikającego z wyżej przywołanego przepisu ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

2. Realizacja programu 

Celem niniejszego sprawozdania jest analiza i ocena realizacji celów i działań 

zapisanych w „Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Czerniejewo na 

lata 2018-2021”. 

Głównym celem ww. programu jest zahamowanie degradacji zabytków, poprawa ich 

stanu oraz wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

Należy zwrócić uwagę na to, że jest to pierwszy tego typu dokument dotyczący ochrony 

dziedzictwa kulturowego przyjęty przez Radę (co prawda gmina Czerniejewo posiada jeszcze 

plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, ale dotyczy 

on zabytków ruchomych), a jego perspektywa realizacji jest długofalowa. Stąd nie wszystkie 

zaplanowane działania zostały dotąd w pełni zrealizowane.  

W celu zahamowania procesów degradacji zabytków i poprawy ich stanu, gmina 

Czerniejewo na podstawie Uchwały Nr V/29/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 

28 lutego 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, corocznie przeznacza  z własnego 

budżetu środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Poniższa tabela przedstawia na  

jakie prace konserwatorskie i w jakiej wysokości zostały udzielone dotacje.  
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Rok 2018 

Lp. Rodzaj i lokalizacja zabytku Rodzaj wykonanych prac Wartość 

otrzymanej dotacji 

z budżetu gminy 

1. Kościół p.w. Św. Marcina w 

Pawłowie 

Malowanie kościoła 10.000 zł 

2. Kościół p.w. Św. Stanisława 

Biskupa w Żydowie 

Odnowienie prezbiterium oraz 
filaru 
 

20.000 zł 

Rok 2019  

1. Kościół p.w. Św. Jana 

Chrzciciela w Czerniejewie 

Remont zwieńczenia wieży 
głównej kościoła 

25.000 zł 

2. Kościół p.w. Św. Stanisława 

Biskupa w Żydowie 

Konserwacja witraży (3 sztuki) 15.000 zł 

Rok 2020 

1. Kościół p.w. Św. Stanisława 

Biskupa w Żydowie 

Konserwacja witraży (4 sztuki) 20.000 zł 

 
 Wszystkie prace konserwatorskie dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

były prowadzone zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora 

Zabytków, po uzyskaniu stosownej decyzji o prowadzeniu prac. 

Ponadto gmina Czerniejewo uwzględnia zapisy związane z dziedzictwem kulturowym 

w decyzjach o warunkach zabudowy, a także w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Dokumentacja planistyczna uzgadniana jest z Wojewódzkim Wielkopolskim Konserwatorem 

Zabytków w Poznaniu. Również w zaświadczeniach o przeznaczeniu działki w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniejewo, 

wskazywane są obszary i obiekty objęte ochroną konserwatorską. 

 Gmina Czerniejewo realizuje politykę promocyjną. Na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy Czerniejewo w zakładce kultura znajduje się wykaz zabytków, które znajdują 

się w rejestrze zabytków i w gminnej ewidencji zabytków.  Również na bieżąco dodawane są 

zdjęcia i informacje ze wszystkich uroczystości i wydarzeń mających miejsce na terenie gminy. 

Większość z nich odbywała się  na terenie zespołu pałacowo-parkowego.  
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W systemie informacji przestrzennej podłączona jest warstwa danych (Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa) umożliwiająca określenie lokalizacji zabytków. 

Poza tym w 2019 r. w pałacu w Czerniejewie odbył się I Festiwal Historyczny 

„Tajemnica Trzech Stuleci”, którego pomysłodawcą był p. Karol Soberski i którego 

współorganizatorem była Gmina Czerniejewo. Festiwal cieszył się wielkim powodzeniem. 

Celem festiwalu było promowanie walorów historyczno-turystycznych Wielkopolski ze 

szczególnym uwzględnieniem powiatu gnieźnieńskiego i gminy Czerniejewo. Ważnym celem 

festiwalu była również ochrona zabytków i prezentacja zabytków Czerniejewa, a także 

promocja historii Czerniejewa. Oprócz tego zarządzający zespołem pałacowo-parkowym 

organizowali zwiedzanie pałacu.  

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Czerniejewo organizuje szereg wydarzeń 

kulturowych. Jedną  z nich była zorganizowana gra miejska pt. „Kmiecia Czyrnia podróże 

w czasie”.  

W ramach działań związanych z promocją gminy  i zabytków znajdujących się na 

terenie gminy Czerniejewo została wydana taka publikacja jak: „Dzieje Żydowa i okolic”  

autorstwa Mariusza Borowiaka, finansowana z budżetu gminy. Oprócz tego  p. Jung aktualnie 

jest w toku pisania książki na temat Czerniejewa i jego historii. Środki na tą książkę również 

pochodzą z budżetu gminy. 

W materiałach promocyjnych gminy uwzględnia się odnowione obiekty zabytkowe 

takie jak: wiatrak koźlak, budynki przy ul. Pałacowej (restauracja) czy optyk przy Placu Wiosny 

Ludów – jako przykłady dobrych praktyk. 

3. Podsumowanie 

Gmina Czerniejewo w okresie od 18 października 2018 r. do 30 listopada 2020 r. 

realizowała założenia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy 

Czerniejewo na lata 2018-2021”. Założenia te były realizowane poprzez wykonywane zadania, 

które miały na celu poprawę stanu zachowania zabytków, jak i promocję dziedzictwa 

kulturowego.  

W następnych latach, w ramach dostępnych środków i możliwości, planuje się realizację 

kolejnych zadań. Zadania, których nie uda się zrealizować w okresie obowiązywania obecnego 

programu zostaną przewidziane w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy 

Czerniejewo na lata 2022-2025. 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/190/20

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
burmistrz sporządza, co 2 lata, sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami, które przedstawia
Radzie Gminy.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo w dniu 16 grudnia 2020 r.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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