SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU
OPIEKI NAD ZABYTKAMI
DLAPoWIATU MIŃSKIEGo
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Sprawozdaniez realiacji programuopieki nad zabytkamidla powiatu miriskiegona lata 2014-2018
przyjętegouchrvĄ Nr )C(MII/321114 Rady PowianrMińskiego zdoIa25 czerwca2014f.
za okresod 26 czemca 2014 r. do 25 czerwca20lB r.

|' Wstęp
''Programopiekinad zabYtkami
Wdniu
na |ah 2a14- 2018,',zostałprzYjęty
d|apowiatumińskiego
25 czerwca2014 r' na podstawieustawyz dnia 23 lipca 2003 r' o ochroniezabytkówiopiece
nadzabytkami.
okreś|ił
on kierunkidziałańifadania do reaIizacji
w fakresieopieki nadzabytkami
powiatu
pkt
naterenie
mińskie8o
w Iatach2014.2018.
Zgodniez art.87
5 ustawyz dnia23 |ipca2003r'
je5tco 2 |ata.
programu
o ochroniefabytkówi opiecenadfabytkami
z reaIizacji
składane
spraWofdanie
dziedzictwa
Priorytetowym
ce|emProgramu
opiekinad zabytkamj
w powieciemińskimjest utrwaIanie
oraz promocji
ku|turowego
W ceIu budowaniatożsamości
regionaInej,
rozwojugospodarcze8o
poWiatu
turystycznej
mińskiego'
poprawie
Dzjataniapodejmowanew ramachWymienionych
ce|ów służqzaróWnobezpośredniej
(prace
położonych
powiatu
konserwatorskie,
rnateria|nego
stanu zabytków,
na terenie
mińskiego
powiatuIubprfyznawanie
dotacji
restauratorskie,
robotybudow|ane
W obiektach
będących
własnościq
jak równieżpośredniemu
powiatu),
wzmocnieniu
na takiepracew obiektach,
które nie sq wtasnością
potencjałuobiektów zabytkowych(np' konkursyi Wydawnictwa
ruch turystyczny
stymuIujące
Iubpopularyfujqce
Wiedfęo Wartości
ku|turowej
danegoobiektu).

l|. ReaIizacia
zadańzawartYch
w ,,Programie...,,
W okresieod 26 czerwca2074 |. do 25 czerwca2018 r' W ramachcelów i fadań Wvmienionvch
W programie
f reaIizowano
następujące
działania:
poWiatu
1. zachoWaniemateria|ńei5puściznvhistorvcznei
jest Powiat Miński
1) działaniana rzecz zabezpiecf€ n ia stanu fabytków, których właścicie|em
oraz podejmowanie dfiałań wc€ | u pozyskiwania środków zewnętr'nvch na remonty
i rewa|oryza.ję
ty.h obiektów
TABELA NR 1. Wydatki na remontY ir€ w a|oryzację obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
będącYchwłasnością
Powiaiu Mińskiego
Nazwaobiektu

Wysokość
środkówWydatkowanYch
na remontyi rewa|oryzację
obiektówW Iatach2014-2018
W tym fe źródeł
zewnętrznych

Zabytkowy pałacykw Domu
Pomocyspołecfnejw Kątach
Zabytkowybudynek dawnego
szpitalar 1809 roku w Domu
Pomocy społecznejśW'Józefa
w Mieni

118.670,19
zt

2 500,00
(Fundusz
PZLJ)
Prewencyjny

492.905,45
rt.

f
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Sprawozdaniez realizacjiprogramuopieki nad zabnkami cllapowiatumińskiegona lata 20] 4'2018
przyjętegouchwĄ NL XXMII/321l14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 czemca 20l4 r'
za okresod 26 oemca 2014 r. do 25 czerwca20lB r'

fe zwrotemprzezPowiatMiński
związane
końcapostępowanie
5ądowe,
W czerwcu2015rokudobiegło
- spadkobiercy
rodfiny
pałacu
zabytkowego
f 1910rokuW Janowie,wszczętena wniosekwtaściciela
roku.
przekazany
We
wrześniu
2015
ostatecznie
właścicie]owi
ceg|ińskich'
obiektzostał
2) umiesz.zaniena fabytka.h nieru.homychwpisanychdo rejestruzabytków znaków informujqcych
o tYm,żezabytekpod|e8aochronie
że starosta,w ufgodnieniu
Przepisyustawyo ochroniefabytkówiopiece nad fabytkamistanowią,
na zabytkunieruchomymwpisanym
zabytkóW,może umieszczać
z Wojewódzkimkonserwatorem
o tym, iż fabytekten pod|egaochronie.Przepisynie zobowiązują
do rejestruznak informujący
kartauslug
została
W 2018r. opracowana
Właśc;cie|a
zabytkudo umieszcfenia
tegoznakuna obiekcie.
pro8ramu
pozyskanje
znaku.W okresieobowiązywania
wtaścicieIom
ułatwjająca
zainteresowanym
prowadzona
f oznakowaniem.
była1sprawafwiązana
zabytków na podstawie uchwałyRady Powiatu
3) udzie|aniewspalcia finansowe8owlaścicie|om
prace
na
konserwatorski€ , |estauratorskieIub roboty
Mińskiegow sprawie zasad udzie|aniadota.ji
budow|aneprzvfabytkuwpisanymdo rejestrurabytków
i roz|iczanja
dotacjiZ budżetuPowiatu
Dotacjep.zyznawane
sQ na podstawie,,Zasadudzie|ania
przyzabYtkach
Wpisanych
restauratorskie
]ubrobotybudow|ane
lrlińskjego
na pracekonserwatorskie,
Mińskiego
Rady
PoWiatu
Nr
X|||/150/12
stanowiqcych
załącfnik
nr
1
do
uchwały
do .ejestruzabYtkóW,,,
Woj.Maz.22073t. por.7595).
z dnia23 maja2012rokuze zm.(Dz.Urz.
TABELANR 2. Wykazdotacjiprzyznanychi rozli.zonychw latach2014-2017:

Nazwaobiektu
Numeridatawpisu
do rejestru
zabytków
Kościół
ParafiiRzymsko
pW.śWkatoIickiej
Kostki
stanisława

N u m e ird a t a
uchwały

Koszt
całkowity
prac

dotacji

zakresprac

20'000,00zł

20'000,00zł

Renowacjazabytkowego
Trójca
obrazL]o|ejnegośW'
z 1,691r.

90.000,00zi

rl
20.000,00

sprawieudzielenia
dotacji

\xw316/14
z dnia23.042014r.

A 1A7O/14a
z dnia 08.12.1958
r.
Kościół
Parafii
Rzymskokatollckiej
Chrzciciela

uchwała
Nr
xxvt/31,6/1,4

z dria 23.44 2O!4 |

osuszeniefundamentów
izolacii
wrazz wykonaniern
przybudynkup ebanii

A 22/'t21
z dnia06.06.1958r.
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Kościół
NajśWiętszejMarii xxv|v328114

rernontzewnętrfnYch
492.557,41zl

40.000,00zi

UchwałaNr V|/49/15
z dniaf2-O4.2O15
r.

49.3/0,62zl

10'000,00zł

-katollckiej

UchwałaNr V|l/73l15
r dnia25.06.2015
r.

25.457,1,9zl

14.750,OAzl

Rernont
schodów
weWnęt|znych
w fabytkowym
budynkukoścjota

A tolo/148
z dnia08.12.19s8
r.
parafiaIny
Kościół
śW'ApostolóWP]otra
i Pawl. w Dębem

xw/rcg/B

20-000,00
t

o|ganów
Konserwacja

49.930,24zl

20-000,00
zł

Konse|wacja
dwóch
barokowychołtarzybocfnych

25.46.2014r.

a-23/12a
z dnia09.06.1958
r.
sakralnym
Parafil
Rzymsko- katoickiej
śW'
Marcina
i MikołajaW
B U4lzAts
z dnia25.02.2015
Kościói

B 144
z dria L2.1,0.2007
Kośció1
katolickiej
pw' św'stanisława
A]0lO/Ma
z dnia
08.12.1958
r.
Kościół
Starokatolickiego
Marjawitów
w cegłowie
A 304
z dnia
29.12.1,943
t.
Kośció|
Rzymskokatolick;
obrazNawiedzenie
NajśWięt5zej
MafiiPanny
podnr B 33

KonserWacja
rzeźby
św.
]anaNeponrucena
(postument)

r dnia27.04.2016|

av/768/16
z dnla27.O4.20t6
|

55'900,00zł

t€ m ont hełmuWieżykościoła
xw/168/16
z dnla27.04.2A16r

1,O3.285,42

Uchwała
nrXx/251/17 f2 oo0'oozł
I dnia29.03.2077

20.000,00

20.000,00

Konserwacja
obrazu
NajśWiętszej
lV]ariiP.nny
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Kośc]ót

Uchwalanr XX/251l17
z drla 29.43.24L1

56.400,00

10.000,00zr

ołtarzaglÓWnego
KonserWacja

katolickiej
Kostk!wokuniewie

a rcla/ua

z dnia
r.
08.12.1958
głÓWny
ołtarz

2. okreś|ani€i utrwa|ani

bóW dziedzictwaku

mieszkańców
mości

opiekunówzabYtków:
1) u.tanawianiespołecznych
społecznego
o poWolan|e
Wnjosek
Z8odniez ustawąo ochroniefabytkówiopiece nad zabytkarni,
do starosty
zabytkóW
wojewódzkikonserwator
składa
wraf z uzasadnieniem,
opiekunazabytkóW,
W okresieobjętymsprawozdaWczosc|ą
kandYdata'
ze Wfg|ędu
na miejscezamieszkania
Właściwe8o
fabytkóW'
opiekuna
społeczneBo
nieWpłynql
żadenwnioseko ustanowienie
ochronę zabytków, organizacjakonkursóW wystaw
2) pub|ikacjamateriałów popu|aryzujących
prezentacjipromującychdziedzictwoku|turowepowiatumińskiego:
promujqcych
obiekty
iWydanopakietmateriałów
opracowano
W okresieobjętymsprawofdawczością
zabytków
rejestru
do
obiektówWpisanych
zabvtkowe
w powieciemińskim.Pakietsktadasięf kataIogu
(Wgstanuna dzień
powiatu
mińskiego,,
pt.
kultLrrowe
dziedzictwo
fbioru
A
nieruchomYch
,,MateriaIne
powiatu
W poszczegó|nych
poświęconych
z
terenu
obiektom
15.12.2071
|') oraz cvk|u14 ,,fisfek,,
jak itych wpisanychdo eWidencji
gminach,f uwzg|ędnieniem
zaróWnoobiektóWrejestrowych,
gminnych
mapkamiichlokaliracji
wrazr orientacyjnymi
przeŻpowiatmińskimateriałach
jest jako temat w wYdawanych
PromociazabvtkóWuwfg|ędniana
byłytoI
promocyjnych
pośWięconych
turystyce,
W okresieobjętymsprawozdawczością
fwiqzanych
kjerunek,, promocjaobiektóWzabytkowYch
u|otka,,PowiatMiński.Właściwy
Litewski,
WieIki
Gościniec
się
Ze
sf1akiem
łqczących
szlakóW
turYstycfnych
z propozycjami
z biosrafią
związanych
promocja
obiektóWfabytkowych
Laszczki,,Konstantego
uIotka,,Ś|adami
z terenupowiatUmińskiego'
artysty- rzeźbiarza
jeste|ektroniczna
bafaobiektów
dostępna
PowiatuMińskiego
od 2o12rokuna stronieinternetoWej
a także
WpisanYch
do rejestruzabytkówiobjętychochronąna podstawieewidencji8rninnYch,
czy|i
tzw'
panoramy
stopni
360
fdjęcia,
fiImy,
teksty,
mu|timediaInych:
bogatabafa rnateriałów
pod
adresamiI
3D obiektów. Materiałydostępnesq
wirtuaInespacery oraz WizuaIizacje
pi
powiatminski.
lizaclapowiatmlnski.pl.
www.wirua
oraz
www.rwied
ranie.
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następu].ące
pozarzqdowych
dofinansowano
W ramachotwartychkonkursówofert d|a organizacji
publikacje:
.

w 2015r'
okoIicznościowe
z okazjiobchodów500 |eciaParafiiKuf|ew
folderi pocztóWki
'.Hej,ko|edzy,
r'
W
2016
pubIikacja
prfemija'..
150|athistoriisiennickiejsfkoły''
czas
pt.,,Urokipowiatu
i historiępowiatumińskiego
aIbumpromujĘcy
dorobekku|turaIny
2017r',
mjńskiego,,w
W 2017 r' oraz W 2018 r. WydaniepłytY
opracowaniemateria|óWarchiwaInych
(twórcaIudowy)'
f Wie|goIasu
f działaIności
muzycznej
stanistawa
Ptasińskiego
piękna
f terenupowiatumińskie8opt' ,,'''Muzyka
wydaniepłytyzespołów|udowych
poTostajew 2017
7aws7e

3) organizacja konkursów, wystaw i preŹenta.ji,np' otwarte konkursy ofeń d|a organizacji
poźytkupub|icznego
poza|ządowychi innv.h podmiotów na podstawie ustawy o działa|ności
i o wolontariacie
DfiałaniaW tym zakresie obejmowałyzarówno propa8owaniedziedzictwamateriaInego,
jaki niemateriaIne8o
(obrfędy,
fwyczaje
itp'):

.

organizacjaKonkursuEkologicznego
,,PięknoekoogicfnychkrajobrazóWPoWiatu
llińskiego,,W
2014r.
w 2016r'
Festiwalu
dofinansowanie
Chlebaw 2016orazMivenaEtno_ Kabaret
''Miasteczka
W Katuszynie,
Żydowskiej
dofinansowanie
cykIu
DwóchKu|tur.Dni Ku|tury
w 2014,2015,2076,ZA77i fAlA r,
iGawędY..Ziemia Mińska
Integracyjnego
KonkursuP|astycfnego
dofinansowanie
pedz|em,
i 2a1a|.
ma|owana',
W 2014,foLs,2076,2017
słowem
i śWiatłem
Mińsk1920w 2014|'
dofinansowanie
inscenjzacji
historyczne]
WydaniupłytY,,'''Muzykapięknązawsze
koncert mufyki Iudowejtowarzyszący
pozostaje"
w 2017r.
W 2018r.
projekt,,Adwent
pośWięcony
Iudowym
m'in'instrL]mentorn
na Gościńcu,,,
ziemj MińskiejW ma8icfnymwyrniarze
konkur5fotograficfny
,,Ma8icznemie].sca
fotografii"w 2017r.

4) t,wz8|ędnienieprob|ematyki ochrony i popu|aryzacjifabytków podczas ko|ejnych edy.ji
PowiatowegoForumKultury
W 2015 roku PowiatowemuForum Ku|turytowarfyszył,tMal.ącyod kwietnia do Wrfeśnia,
m.in'zabytkioraz inne
fotografiiukazujących
konkurs,któregoprzedmiotem
byłoWykonanie
jest
Plonemkonkursu
]ubturYstycznie
miejscana tereniepowiatumińskiego'
cenneku|turowo
powiatu
mieszkańcóW,,,
W oczach
kata|ogprac uczestnikóWpt' ,,Dfiedfictwoku|turowe
przygotowany
na Forumw 2017r.
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Promociad2iedzictwaku|turowegopowiatu MińskieĘo
mu jednostekw tar8a.h
1} udfiałstarostwaPowiatowegow Mińsku Mazowieckimoraz pod|egłych
iwYstawa.h fewnętrznych,dystrybucjapub|ika.iina temat dziedzi.twaku|turowe8o
i
DYstrybucjamateriałóWpromocyjnych,którYchzakrestreścizwiązanybYłz promowaniemzabytków
'sójka
Festynu
Mińskiego,
Powiatu
Powjatum'in' podczascorocfnychDnj
ku|turowego
dziedziciwa
przez
średnio
podczas
W lanowie.stoiskabyłyodwiedzane
PiknikuLotniczego
a
także
Mazowiecka,,,
i międzynarodowvch,
udostępniane
sq takżepodczaswydarzeńkrajowych
kiIkatysięcyo5ób'Materiały
(głównie
szkoły)oraz organifacje
W których uczestnicząpowiatowe jednostki organizacyjne
Grupa
ziemi Mińskiej,Loka|na
TurystYczna
pozarządowe
z terenupowiatu, np' Lokalnaorganizacja
ZiemiMińskiej.
Działania
zabwkóW
4 . PodeimoWaniewspótpracyz właścicieIami
1) Promocjaak.ji fnakowaniaŹabytków
są
ochroniedostępne
żezabytekpod|ega
pozyskania
znakuinformującego,
lnformacje
o moż|iwościach
Informacji
powiatu
W
BiuIetynie
oraz
na stronieinlernetowej
usług
na bieżaco
W postaciaktualnej.karty
Publicrnej.
2) Kampanie edukacyjne, dystrybu.ja informa.ji i aktua|nościdotyczą.ych ochrony zabYtków
za pomocqodpowiedniegodziałuna stronieinternetowejPowiatuMińskiego
w którym
zabytkóW,,
dziat,,ochrona
w zakładce,,ku|tura,,funkcjonuje
Na stroniepowiatumińskiego
Wraz
przyznaWania
dotacji
o
zasadach
informacje
jestaktuaIny
programopiekinadzabYtkami,
dostępny
Mazowieckiego
formuIarzemWnioskuo przYznaniedotacji,link do Iisty zabYtkówna stronie
w pkt 2 sprawofdania
(onserwatora
jak równieŹdo dwóch,wymienjonYch
ZabytkóW,
Wojewódzkiego
powiatu'
naszego
jnternetowych
z
terenu
obiektów
mu|timediaInych
dotyczących
baf materiałów
np.:
inlolmacj'o konkursach
zewnętrzny(h
dystrybucia
Prowadlona
JesIrownieŻ
na pierwszym
samorzqduWojewództwaMazowieckie8o,,zabytek
konkursiefotograficznym
planie,,,objętym honorowYm patronatem MazowjeckiegoWojewódzkieBo Konserwatora
ZabytkóW,
zabytkóW
Konserwatora
orazGeneraInego
i Dziedzictwa
Narodowego
MinistraKu]tury
konkursie
pt."Zabvtek
radbany'.

l||.zakończenie
lmianom'W okresieobowiązywania
Rejestrzabytkówjest zbioremotwartymi podIe8anieustannym
(stacjaPKP DębeWie|kie,
10
obiektóW
wpisano
nieruchomych)
pro8ramudo rejestruA (zabytkóW
kościółmariawicki W wiśniewie,kap|ica mariawickaw
kościółmariawicki w DługiejKościelnej,
w Kuf|ewie,
organistóWka
W |8nacowie,
rzymskokato|icki
Kamionce,gorze|niaw lanowie,kościół
Urzqd
obecny
Dewajtis
w su|ejówkuorazWi|la
dawnYdworzecko|ejowy
W Grzebowilku,
ce8ie|nia
i skreś|ił
Zabytkówwpisał
Konserwator
Mazowiecki
W okresieobjętymprogramem
MiastaW sulejówku).
z rejestru
budynekaptekiwLatowicfu.

