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WPROWADZENIE 
 

 

Głównym celem sporządzenia niniejszego dokumentu jest wywiązanie się przez Zarząd 

Powiatu w Busku – Zdroju z obowiązku określonego w art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. złożenie sprawozdania z realizacji Programu opieki nad 

zabytkami w Powiecie Buskim na lata 2013 – 2016.  

 

Wśród najważniejszych czynników decydujących o szansach rozwoju społeczno – ekono-

micznego oraz o możliwościach kreowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego znajduje się 

dziedzictwo kulturowe. Częścią tego dziedzictwa są zabytki ruchome i nieruchome, które jako 

ślady działalności ludzkiej stanowią źródło informacji o życiu przodków oraz o historycznym 

rozwoju regionu i kraju. 

Dziedzictwo kulturowe stanowi ważny element rozwoju turystyki oraz rozwoju gospo-

darczego, jako fundament rozwoju przemysłu kultury, który zawiera w sobie nie tylko dziedziny 

działalności gospodarczej bezpośrednio zajmujące się produkcją i dystrybucją dóbr i usług kultu-

ry, ale i działalność niedochodową, która generuje przychód w innych branżach. Z punktu wi-

dzenia rozwoju społeczno - gospodarczego rozwój przemysłu kultury mieści się w modelu 

Gospodarki Opartej na Wiedzy: 

1) tworzy miejsca pracy oraz zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów, 

2) opiera się na ponadlokalnych powiązaniach, dziedzictwie kulturowym, wiedzy i informacji, 

3) jest powiązany z innymi sektorami bazującymi na wiedzy (edukacja, turystyka), 

4) jest czysty ekologicznie. 

 
 

Złożoność działań w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego w warunkach gospodarki 

rynkowej wymaga strategicznego zarządzania zabytkami. Narzędziem realizacji strategii ochrony 

dziedzictwa kulturowego są programy opieki nad zabytkami na szczeblu województwa, powiatu 

lub gminy.  

Program opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim, zwany w dalszej części Programem, wyz-

nacza priorytety i kierunki działań w dziedzinie opieki i ochrony lokalnego dziedzictwa kulturo-

wego. Opracowaniu Programu przyświecała idea stworzenia spójnego systemu opieki nad zabyt-

kami obejmującego: 

1) ochronę i poprawę stanu zasobów środowiska kulturowego,  

2) promocję i turystyczne udostępnienie lokalnych atrakcji dziedzictwa kulturowego,  

3) kształtowanie ładu przestrzennego,  
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4) budowanie tożsamości kulturowej i obywatelskiej, 

5) rozwój społeczno - gospodarczy. 

 

Program za jeden z celów podstawowych przyjął pobudzenie wśród lokalnej społeczności 

świadomości istnienia własnego dziedzictwa kulturowego oraz potrzeby jego ochrony. Na 

wzmocnienie więzi regionalnych wpływają zwiększające się możliwości swobodnego dyspono-

wania swoim losem oraz przywiązanie do własnych korzeni rodzinnych i narodowych wzmacnia-

jące poczucie bezpieczeństwa związane z rodzinnymi stronami. Powoduje to pragnienie posia-

dania bezpiecznej małej ojczyzny. Odzwierciedleniem tych zjawisk jest historia własnego regionu, 

której widocznym znakiem są lokalne zabytki. Pielęgnacja własnej historii związana jest z ochroną 

dziedzictwa kulturowego i wymaga wzięcia odpowiedzialności przez właścicieli i użytkowników 

za właściwy stan zachowania obiektów historycznych oraz aktywnego udziału samorządów  

w wykorzystaniu i promowaniu dziedzictwa kulturowego. Należy zatem podjąć wszelkie starania 

w zakresie wspólnej dbałości o wartości historyczne i estetyczne architektury i przestrzeni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWY PRAWNE 

 

 

 

Kwestie opieki nad zabytkami  reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która określa m.in. procedurę sporządzania i kontroli 

realizacji lokalnych i regionalnych programów opieki nad zabytkami. W odniesieniu do 

samorządu powiatowego - w zakresie programu opieki nad zabytkami - powołana ustawa  określa 

następujący sposób działania: 

1) przedmiotem programu są wszystkie zabytki niezależnie od form ochrony, jakimi są objęte, 

2) program sporządza zarząd powiatu na 4 lata, 

3) program przyjmuje rada powiatu, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, 

4) program jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym, 

5) zarząd powiatu co dwa lata sporządza sprawozdania z realizacji programu, które przedstawia 

radzie powiatu. 
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KOMPETENCJE W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW 

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dokonuje podziału 

kompetencji w zakresie ochrony zabytków. 

 

Na szczeblu centralnym organem zajmującym się ochroną zabytków jest Generalny 

Konserwator Zabytków.  

 

Na szczeblu wojewódzkim organem zajmującym się ochroną zabytków jest woje-

wódzki konserwator zabytków, którego powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek Generalnego 

Konserwatora Zabytków lub za jego zgodą.  

 

Kompetencje w zakresie ochrony zabytków na szczeblu powiatowym - zgodnie z ustawą 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – realizują: 
 

 

 

1. Starosta, który: 

1) umieszcza na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru stosowny znak informacyjny -  

w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 

2) wydaje decyzje o zabezpieczeniu zabytku w formie ustanowienia czasowego zajęcia do 

czasu usunięcia zagrożenia (na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków) - w przy-

padku wystąpienia zagrożenia dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru polega-

jącego na możliwości jego zniszczenia lub uszkodzenia, 

3) wywłaszcza zabytek (na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków) na rzecz Skarbu 

Państwa lub gminy właściwej ze względu na miejsce położenia tego zabytku, w trybie i na 

zasadach przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nie jest 

możliwe usunięcie zagrożenia dla tego zabytku, polegającego na możliwości jego znisz-

czenia lub uszkodzenia, 

4) współdziała ze społecznym opiekunem zabytków w sprawach ochrony zabytków i opieki 

nad tymi zabytkami (tj. w sprawach związanych z zachowaniem wartości zabytków i utrzy-

maniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechnianiem wiedzy o zabytkach), 

5) ustanawia, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, społecznego opiekuna 

zabytków, 

6) cofa ustanowienie społecznego opiekuna zabytków, na wniosek wojewódzkiego konser-

watora zabytków, jeżeli opiekun przestał spełniać wymagania określone w powołanej wyżej 

ustawie lub niewłaściwie wykonuje swoje zadania, 
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7) zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków o ustanowieniu społecznego opiekuna 

zabytków lub cofnięciu takiego ustanowienia,  

8) prowadzi listę społecznych opiekunów zabytków, 

9) wydaje legitymację społecznego opiekuna zabytków,  

10) wydaje zaświadczenie osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, pełniącej funkcję społecznego opiekuna zabytków,  

11) występuje z wnioskiem o przyznanie osobom zasłużonym w sprawowaniu ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami odznaki Za opiekę nad zabytkami, 

12) realizuje sprawy z zakresu właściwości wojewody, w tym wydawanie decyzji admi-

nistracyjnych, powierzonych przez wojewodę, na wniosek wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, w drodze porozumienia, 

 

2. Zarząd powiatu, który: 

1) sporządza na okres 4 lat powiatowy program opieki nad zabytkami, 

2) sporządza, co 2 lata, sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami,  

3) przedstawia sprawozdania z realizacji programu opieki nad zabytkami radzie powiatu, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rada powiatu, która: 

1) przy sporządzaniu analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu 

uwzględnia zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a w szczególności: 

a) postanowienia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

b) rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony 

przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu, 

c) przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad zabytkami, 

2) uwzględnia ewidencję zabytków, jako podstawę do sporządzenia programu opieki nad 

zabytkami, 

3) przyjmuje powiatowy program opieki nad zabytkami, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, 

4) udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru na zasadach określonych w podjętej uchwale, 

5) prowadzi wykaz udzielonych dotacji, 

6) informuje o udzielonych dotacjach inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. 
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Kompetencje w zakresie ochrony zabytków na szczeblu gminnym - zgodnie z ustawą  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – sprawują:  

 
 

 

 

1. wójt (burmistrz, prezydent miasta), który: 

1) sporządza plan ochrony parku kulturowego, w uzgodnieniu z wojewódzkim konser-

watorem zabytków, 

2) przedstawia do zatwierdzenia radzie gminy plan ochrony parku kulturowego, 

3) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków 

nieruchomych z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków, 

4) przyjmuje zawiadomienia o odkryciu, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub 

ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem lub 

zawiadomienia o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym,  

5) przekazuje wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, nie dłużej niż w terminie 3 dni, 

przyjętego zawiadomienia o odkryciu, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub 

ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem lub 

zawiadomienia o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypusz-

czenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, 

6) sporządza, na okres 4 lat, gminny program opieki nad zabytkami, 

7) sporządza, co 2 lata, sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami, 

8) przedstawia sprawozdania z realizacji programu opieki nad zabytkami radzie gminy, 

9) występuje z wnioskiem o przyznanie osobom zasłużonym w sprawowaniu ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami odznaki Za opiekę nad zabytkami, 

10) realizuje sprawy z zakresu właściwości wojewody, w tym wydawanie decyzji admini-

stracyjnych, powierzonych przez wojewodę, na wniosek wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, w drodze porozumienia, 

 

2. Rada gminy, która:  

1) uwzględnia zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy sporządza-

niu strategii rozwoju gminy, studiów uwarunkowań i kierunków oraz planów zagospoda-

rowania przestrzennego gminy, a w szczególności: 

a) postanowienia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
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b) rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im 

ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu, 

c) przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniając opiekę nad zabytkami, 

2) uwzględnia w studium uwarunkowań i kierunków oraz w planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy, w szczególności: 

a) ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru oraz ich otoczenia, 

b) ochronę innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków, 

c) ochronę parków kulturowych, 

d) ustalenia gminnego programu opieki nad zabytkami, 

e) ustalanie strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują 

określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę 

znajdujących się na tym obszarze zabytków, 

3) przyjmuje gminny program opieki nad zabytkami, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, 

4) uwzględnia ewidencję zabytków, jako podstawę do sporządzenia programu opieki nad 

zabytkami, 

5) udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru na zasadach określonych w podjętej przez siebie uchwale, 

6) prowadzi wykaz udzielonych dotacji, 

7) informuje o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach inne organy uprawnione do udzielania takich dotacji, 

8) przyjmuje zabytek, w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami, który został wywłaszczony przez starostę, jeżeli nie było możliwe 

usunięcie zagrożenia dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, polegającego na 

możliwości jego zniszczenia lub uszkodzenia - na wniosek wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, 

9) uwzględnia w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - oprócz 

zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz ustaleń planów 

ochrony parków kulturowych - inne zabytki nieruchome wskazane przez wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków, 
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10) w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazo-

wo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji 

budowlanej i osadniczej:  

a) podejmuje uchwały, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków,  

w sprawie utworzenia parku kulturowego, 

b) zatwierdza plan ochrony parku kulturowego, 

c) tworzy jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem kulturowym w celu realizacji 

zadań związanych z jego ochroną, 

d) sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, na 

których utworzono park kulturowy. 

  
 

 

 

 

EFEKTY  WDROŻENIA I MONITORING  
 PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

 

 

W celu monitorowania realizacji Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Buskim zostały 

określone cele strategiczne, operacyjne oraz kierunki działań, a także narzędzia monitorowania 

działań w tym zakresie.  

W celu zbierania informacji dotyczących realizacji Programu na każdym etapie wdrażania 

opracowane zostały narzędzia monitoringu. Monitoring działań stanowi podstawę oceny uzyska-

nych efektów oraz formułowania ewentualnych wytycznych i propozycji zmian.  

Wdrożenie w życie Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Buskim przyniosło zamie-

rzone rezultaty. 

Pierwszą konsekwencją przyjęcia Programu było określenie przez Radę Powiatu w Busku 

– Zdroju – w drodze uchwały -  zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwator-

skich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Następnie Zarząd Powiatu przyjął uchwały wykonawcze do w/w uchwały Rady Powiatu. 

Uregulowania te stały się podstawą do udzielenia 32 dotacji na renowację zabytków w całym 

okresie funkcjonowania Programu, w tym 8 dotacji na kwotę 40.000 zł w okresie objętym 

niniejszym sprawozdaniem. 
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Wykaz dotacji udzielonych na renowację zabytków w latach 2015 – 2016 

Zabytek Beneficjent 
Zakres prac, na które 

udzielono dotacji 

Wysokość 
przyznanej 

dotacji 
w zł 

Wartość 
całkowita 
zadania 

w zł. 

Data i nr 
umowy  

w sprawie 
przekazania 

dotacji 

1 2 3 4 5 6 

Ołtarz Św. Tekli  
z antepedium z płas-

korzeźbionym herbem 
Gryf i trzema rzeźbami 

Św. Stanisława bpa, 
Św. Wojciecha  

i Św. Jana Chrzciciela  
w kościele parafialnym  

w Piasku Wielkim 

Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Św. Katarzyny 

Dziewicy i Męczennicy  
Piasek Wielki 119 

28 – 136 Nowy Korczyn 

konserwacja estetyczna 5.000  21.881,70 

umowa nr  
EK-2/2016 
z dnia 15 
kwietnia  
2016 r. 

Malowidła figuralne  
i detal architektoniczny 
w kopule kaplicy Pana 

Jezusa kościoła 
parafialnego  

pw. Trójcy Świętej  
w Nowym Korczynie 

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Świętej Trójcy 

ul. Franciszkańska 5 
28 – 136 Nowy Korczyn 

konserwacja 4.000  68.123,85  

umowa nr  
EK-4/2016 
z dnia 19 
kwietnia 
 2016 r. 

Kościół Parafialny 
pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii 
Panny w Szańcu 

Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny 
w Szańcu 

28 – 100 Busko - Zdrój 

wymiana 1 sztuki drzwi 
zewnętrznych i 1 sztuki 

drzwi wewnętrznych 
5.000  19.700  

umowa nr  
EK-11/2016 

z dnia 28 
kwietnia  
2016 r. 

Bazylika pw. Naro-
dzenia Najświętszej 

Marii Panny  
ul. Długosza 22 
28 – 160 Wiślica 

Bazylika pw. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny  

ul. Długosza 22 
28 – 160 Wiślica 

wymiana drzwi 
zewnętrznych  

i dwóch okien zakrystii 
6.000  13.955,80 

umowa nr  
EK-3/2016 
z dnia 18 
kwietnia  
2016 r. 

Ołtarz boczny 
przytęczowy w kościele 

parafialnym 
 w Szczaworyżu 

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w.  Św.  Jakuba Starszego  

w Szczaworyżu 47 
28 – 100 Busko - Zdrój 

konserwacja 6.000 71.000 

umowa nr  
EK-5/2015 

z dnia 
20 kwietnia 

2015 r. 

Późnorenesansowa 
ambona w kościele  
pw. Św. Stanisława  

w Chotelku Zielonym 

Parafią Rzymskokatolicką  
pw. św. Brata Alberta 

Chmielowskiego  
w Busku – Zdroju 

ul. Lipowa 1 

konserwacja techniczna  
i estetyczna  

4.800  19.958,18  

umowa nr  
EK – 13/2015  

z dnia 
6 maja 2015 r. 

2 rzeźby: Św. 
Stanisława,  

Św. Wojciecha z ołtarza 
głównego będące 

wyposażeniem kościoła 
parafialnego  

pw. WNMP w Szańcu 

Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny 
w Szańcu 

28 – 100 Busko - Zdrój 

konserwacja 5.000 19.006,95 

umowa nr  
EK-22/2015  

z dnia 
26 maja 2015 r. 

Dwór w Bosowicach 
Bosowice 80 

28 – 142 Tuczępy 

prace projektowe związane 
z remontem dachu dworu  

w Bosowicach 
4.200 8.500  

umowa nr  
EK-4/2015  

z dnia 
9 kwietnia  

2015 r. 
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Umożliwienie właścicielom i posiadaczom zabytków ubiegania się o środki finansowe na 

renowację zabytków spowodowało, że wzrosło ich zainteresowanie pozyskiwaniem środków 

finansowych także z innych źródeł takich, jak:  

4) budżet Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

5) budżet Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

6) budżet Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, 

7) budżety gmin. 

 

Z informacji przekazywanych przez inne podmioty udzielające dotacji wynika, że właści-

ciele i posiadacze pozyskali dotacje na renowację zabytków na terenie Powiatu Buskiego z nastę-

pujących źródeł: 

 

1) z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

 

a) Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy 

otrzymała dotacje w wysokości: 

 300.000 zł na pokrycie kosztów zadania pn. Wiślica, Dom Długosza (1460 r.): prace 

konserwatorskie przy elewacji wschodniej – bez kamiennej przypory,  

 249.472,54 zł na pokrycie kosztów zadania pn. Wiślica, Dom Długosza (1460 r.): I etap 

prac konserwatorskie przy elewacji południowej wraz z przyporą w narożniku południowo - 

wschodnim, 

 149.309,70 zł na pokrycie kosztów zadania pn. Wiślica, bazylika kolegiacka Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny (XII – XIV w.) ratunkowe prace konserwatorskie przy kamiennej 

sygnaturce na dachu bazyliki.  

 

b) Parafia Rzymskokatolicka w Świniarach w wysokości 290.796,89 zł na pokrycie kosztów 

zadania pn. Świniary, drewniany kościół pw. Stanisława BM (XVII w.) remont dachu kościoła – 

etap I (bez wieży), 
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2) z budżetu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach: 

 

a) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piasku Wielkim 

otrzymała dotację w wysokości: 

 10.940,85 zł z przeznaczeniem na konserwację estetyczna ołtarza bocznego Św. Tekli wraz 

w trzema rzeźbami (Św. Stanisław, Św. Wojciech, zapewne Św. Jan Chrzciciel) oraz 

antepedium z płaskorzeźbionym herbem Gryf w  Kościele Parafialnym, 

 50.737 zł z przeznaczeniem na konserwację techniczną Ołtarz Św. Tekli z antepedium  

z płaskorzeźbionym herbem Gryf i trzema rzeźbami Św. Stanisława bpa, Św. Wojciecha i Św. 

Jana Chrzciciela, 

 

b) Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie otrzymała dotacje  

w wysokości: 

 52.032,10 zł na dofinansowanie prac remontowych Kaplicy Pana Jezusa, 

 11.070 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich przy drewnianych rzeźbach figuralnych 

Św. Euzebiusza i Św. Konstantyna na sarkofagowych relikwiarzach,  

 34.061 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich przy malowidłach ściennych 

(przedstawienia: Św. Floriana, Św. Kazimierza, Św. Jacka Odrowąża, Św. Jana Kantego, Św. 

Mikołaja) oraz zabytkowych wyprawach tynkarskich w kopule i latarni kaplicy Pana Jezusa  

w Kościele Parafialnym pw. Świętej Trójcy w Nowym Korczynie, 

 
c)  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu otrzymała dotacje 

w wysokości: 

 25.210 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ambonie w Kościele Parafialnym 

pw. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu, 

 27.456,73 zł na dofinansowanie konserwacji technicznej i estetycznej przytęczowego ołtarza 

bocznego po stronie północnej wraz z trzema rzeźbami figuralnymi: Św. Stanisław, Św. 

Mikołaj, Św. Archanioł Michał w kościele parafialnym pw. Świętego Jakuba Starszego  

w Szczaworyżu,  

 

d) Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Szańcu otrzymała dotacje w wy-

sokości 13.776 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji technicznej i estetycznej 

gotyckiej rzeźby Madonna z dzieciątkiem, eksponowanej w ołtarzu głównym w Kościele,  
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e) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja w Chotlu Czerwonym otrzymała dotacje 

w wysokości  

 10.464,49 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji technicznej i estetycznej 

portalu wejściowego od strony południowej, 

 12.853,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji technicznej i estetycz-

nej portalu gotyckiego w przejściu z kruchty południowej do nawy w kościele, 

 

f) Parafia Rzymskokatolicka pw. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju 

otrzymała dotacje w wysokości  

 16.808,69 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie tryptyku Męki Pańskiej 

(kwatery głównej oraz prawego skrzydła z czterema kwaterami) z Kościoła Filialnego pw. 

Św. Stanisława Biskupa w Chotelku Zielonym, 

 24.434,61 zł z przeznaczeniem prac konserwatorskich przy barokowym retabulum 

(nastawie) ołtarza głównego wraz z bramkami, oraz z obrazami: „Ukrzyżowanie”, „Św. 

Mikołaj”, „Św. Tekla” i „Św. Stanisław wskrzeszający Piotrowina” i rzeźbami - figurami 

Matki Boskiej w Św. Jana Ewangelisty z Kościoła Filialnego pw. Św. Stanisława Biskupa  

w Chotelku Zielonym, 

 34.574,98 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w Kościele Filiarnym pw. Św. 

Stanisława Biskupa w Chotelku Zielonym w zakresie: odtworzenie okien, naprawa 

gontowego pokrycia dachowego wraz z jego impregnacją, zabezpieczenie drewna środkami 

przeciwpożarowymi oraz przeprowadzenie zabiegów owadobójczych i grzybobójczych, 

 

g) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Starym Korczynie otrzymała dotacje  

w wysokości 9.354,15 zł z przeznaczeniem na konserwację techniczną i estetyczną rzeźbiarskiej 

Grupy Ukrzyżowania: krucyfiksu oraz figury: Matki Boskiej i Św. Jana Ewangelisty w zakrystii 

Kościoła Parafialnego,   

 

3) z budżetu Województwa Świętokrzyskiego Urząd Marszałkowski w Kielcach udzielił 

dotacji: 

 

a) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piasku Wielkim  

w wysokości  

 5.000 zł na dofinansowanie zadania pn. Konserwacja techniczna i estetyczna obrazów 

„Św. Tekla”, „Koronacja Matki Boskiej” z ołtarza bocznego pw. Św. Tekli kościoła 

Parafialnego, 
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 4.000 zł na dofinansowanie konserwacji estetycznej ołtarza bocznego Św. Tekli wraz  

w trzema rzeźbami (Św. Stanisław, Św. Wojciech, zapewne Św. Jan Chrzciciel) oraz antepe-

dium z płaskorzeźbionym herbem Gryf w  Kościele Parafialnym, 

 

b) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu otrzymała dotacje  

w wysokości:  

 7.000 zł na dofinasowanie zadania pn. Techniczna i estetyczna konserwacja obrazu „Św. 

Anna Samotrzeć” z ołtarza bocznego w kościele,    

 10.000 zł. na dofinansowanie zadania pn. Konserwacja dwóch portali: portalu  

w elewacji zachodniej kościoła – w wejściu do kruchty, portalu w przejściu z kruchty 

zachodniej do nawy w kościele pw. Św. Jakuba Starszego,  

 

4) z budżetu Miasta i Gminy Busko - Zdrój na dofinansowanie: 

a) prac przy Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szańcu (wymianie drzwi 

zewnętrznych i wewnętrznych) udzielono dotacji w wysokości 13.000 zł, 

b) konserwacji ołtarza Św. Stanisława kościoła Filialnego pw. Św. Stanisława Biskupa  

w Chotelku Zielonym należącym do Kościele pw. Św. Brata Alberta w Busku - Zdroju (wy-

mianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych) udzielono dotacji w wysokości 16.000 zł, 

c) prac przy Kościele pw. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu (konserwacja chrzcielnicy 

kamiennej) udzielono dotacji w wysokości 11.000 zł. 
 

 

 

 

 

Poza wymiarem czysto finansowym (dotacje na renowację zabytków) lokalne samo-

rządy terytorialne – w okresie sprawozdawczym - podejmowały także inne czynności związane 

bezpośrednio lub pośrednio z ochroną dziedzictwa kulturowego skorelowane z celami strate-

gicznymi i operacyjnymi określonymi w Programie. Działania te określone zostały w obrębie 

dwóch celów strategicznych:  

1) pierwszego: kształtowanie kulturowego obrazu Powiatu Buskiego, 

2) drugiego: kształtowanie pozytywnych postaw społeczeństwa wobec dziedzictwa kulturowego. 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

CEL STRATEGICZNY: 
KSZTAŁTOWANIE KULTUROWEGO OBRAZU POWIATU BUSKIEGO 

 

1) cel operacyjny: ustalenie potencjału zasobów zabytkowych Powiatu Buskiego: 

a) kierunek działań: weryfikacja zabytków Powiatu Buskiego: 

 liczba zweryfikowanych lub zinwentaryzowanych obiektów: 806, 

 liczba zabytków wpisanych do rejestru: 95, 

 liczba obiektów w ewidencji: 898, 

 liczba zabytków nieruchomych: 133, 

 liczba zabytków ruchomych: 40, 

 liczba zabytków archeologicznych: 17, 

 liczba pomników historii: 9, 

 liczba opracowań na temat lokalnych zabytków: 17, 

 

2)  cel operacyjny: budowa systemu zarządzania zabytkami Powiatu Buskiego: 

a) kierunek działań: tworzenie struktur zarządzania zabytkami: 

 liczba baz danych na temat zabytków: 8, 

 liczba udostępnionych opracowań na temat zabytków: 309, 

 liczba działań na rzecz opieki nad zabytkami: 16, 

b) kierunek działań: marketing markowych produktów kulturowych i kulturowo – gospodar-

czych: 

 liczba udostępnionych informacji o zabytkach: 11, 

 liczba pozycji w ofercie kulturowej i kulturowo – turystycznej: 16, 

 

3) cel operacyjny: przestrzenno – gospodarcza rola dziedzictwa kulturowego: 

a) kierunek działań: integracja działań społeczno - gospodarczych na rzecz opieki nad zabyt-

kami: 

 liczba podjętych działań w zakresie współpracy dotyczącej ochrony zabytków: 12, 

 

b) kierunek działań: konserwacja i adaptacja zabytków: 

 liczba zastosowanych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia obiektów zabytko-

wych: 11, 

 liczba przedsięwzięć w zakresie renowacji i konserwacji małej architektury: 2, 

 liczba przedsięwzięć w zakresie renowacji i konserwacji miejsc pamięci: 14, 
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c) kierunek działań: opracowanie publikacji promocyjnych poświęconych zabytkom Powiatu 

Buskiego: 

 liczba opracowań i publikacji na temat dziedzictwa kulturowego służących pod-

niesieniu świadomości społecznej oraz wiedzy na temat wartości zabytków 

zarówno materialnych, jak i niematerialnych: 8, 

 

d) kierunek działań: wspieranie inicjatyw tworzenia gospodarstw agroturystycznych: 

 liczba wydanych publikacji o warunkach tworzenia gospodarstw agroturys-

tycznych oraz możliwości rozwoju i korzyściach, jakie daje ta działalność: 0,  

 liczba utworzonych gospodarstw agroturystycznych: 2, 
 

 

 

 

4) cel operacyjny: społeczno - gospodarcza rola dziedzictwa kulturowego: 

a) kierunek działań: ożywianie centrów historycznych lokalnych miejscowości: 

 liczba przedsięwzięć w zakresie zmiany funkcji użytkowej zabytku: 2, 

 liczba usprawnionych układów komunikacyjnych, w celu poprawy dostępności do 

turystycznie atrakcyjnych obiektów: 7  

 

b) kierunek działań: ochrona skali i charakteru zabudowy wiejskiej: 

 liczba usprawnień komunikacyjnych na obszarach wiejskich: 16,  

 liczba adaptacji obiektów zabytkowych na cele użytkowe: 2, 

 

c) kierunek działań: umacnianie tradycyjnych form działalności gospodarczej charakterystycz-

nych dla obszarów wiejskich: 

 liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na obszarach wiejskich podej-

mujących działalność w zakresie usług związanych z zawodami zanikającymi: 0, 

 liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na obszarach wiejskich podej-

mujących działalność w zakresie usług związanych z turystyką: 12, 

 liczba inicjatywy społecznych na terenach wiejskich związanych z działalnością 

kulturalną: 62, 
 

 

 

 

 

d) kierunek działań: inicjowanie współpracy lokalnych społeczności, władz samorządowych, 

służb konserwatorskich i inwestorów: 

 liczba przedsięwzięć w zakresie aktywizowania lokalnych społeczności w zakresie 

działalności kulturalnej: 118, 
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5) cel operacyjny: dziedzictwo kulturowe jako aktywny czynnik rozwoju lokalnego: 
 

 

 

a) kierunek działań: upowszechnianie osiągnięć miejscowych jednostek kultury: 

 liczba imprez kulturalnych sprzyjających upowszechnianiu dziedzictwa kulturowe-

go Powiatu Buskiego: 186. 

 

CEL STRATEGICZNY: 
KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZEŃSTWA  

WOBEC DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
 

1) cel operacyjny: propagowanie wiedzy o zabytkach  oraz sposobach opieki nad zabytkami: 
 

 

 

 

 

a) kierunek działań: popularyzacja i promocja zabytków i wiedzy o zabytkach: 

 liczba opracowanych materiałów promocyjnych  i opracowań tematycznych: 3, 

 liczba przedsięwzięć w zakresie popularyzacji twórczości ludowej: 39, 

 liczba przedsięwzięć kulturalnych w postaci wystaw, konkursów, przeglądów itp.: 75, 

 

b) kierunek działań: stymulowanie rozwoju lokalnych form kulturowej ekspresji: 

 liczba dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych: 21, 
 

 

 

 

2) cel operacyjny: społeczno - edukacyjna rola dziedzictwa kulturowego: 

a) kierunek działań: wspieranie działań na rzecz poznania dziedzictwa kulturowego regionu: 

 poziom nakładów finansowych na nagrody i stypendia w zakresie dziedzictwa kulturo-

wego: zł. 0, 

 liczba projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego dofinansowanych w otwartych 

konkursach: 8;  wysokość dofinansowania: zł. 40.000 zł, 

 liczba stowarzyszeń, organizacji itp. działających na rzecz zachowania dziedzictwa 

kulturowego: 16. 

 

 

 

 

 

Niniejsze sprawozdanie przygotował Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej (EK) na podstawie informacji 

własnych, informacji jednostek oświatowych oraz sprawozdań złożonych przez Gminy Powiatu Buskiego (do wglądu  

w Wydziale EK). 


