
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 

OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY DZIKOWIEC 

 

za okres 2017 r. - 2019 r. 

Dzikowiec, grudzień 2019 r. 



 

I. WPROWADZENIE 
 

Zgodnie z wymogami art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity: Dz. U. 2018r., poz. 2067) Gmina 

Dzikowiec posiada „Gminny Program Opieki nad Zabytkami" (zwany dalej 

PROGRAMEM). PROGRAM ten został przyjęty przez Radę Gminy Dzikowiec 

uchwałą Nr VI/30/2015 z dnia 24 marca 2015r. i ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

Realizacja PROGRAMU weszła w życie po upływie 14 dni po jego ogłoszeniu       

w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego. 

W myśl art. 87 ust. 5 w/w ustawy . o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Wójt sporządza co dwa lata sprawozdanie z realizacji PROGRAMU, które 

przedstawia Radzie Gminy. Niniejsze sprawozdanie z realizacji „Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dzikowiec " z lata 2017-2019 stanowi 

wypełnienie prawnego zobowiązania Wójta, wynikającego z treści ww. ustawy     

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 

Podstawowe cele programu opieki nad zabytkami zostały określone        

w art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad 

zabytkami. Zgodnie z tym przepisem PROGRAM ma na celu, w szczególności: 

■ włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

■ uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu 

kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami 

ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; 

■ zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy 

stanu ich zachowania; 

■ wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 

   kulturowego;       

■ podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw 

sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 



■ określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 

sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

■ podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy 

związanych z opieką nad zabytkami. 

 

II.    REALIZACJA PROGRAMU 
 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami określa kierunki i działania 

podejmowane przez gminę, mające na celu szeroko pojętą ochronę dziedzictwa 

kulturowego. 

Opieka nad zabytkami stanowi jeden z obszarów działania dla władz lokalnych. 

W okresie sprawozdawczym, za pomocą dostępnych i możliwych instrumentów 

prawnych, finansowych i społecznych były podejmowane działania, które miały na 

celu zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Dzikowiec. 

W ostatnich dwóch latach stan ewidencyjny zabytków nieruchomych            

i ruchomych wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków nie uległ zmianie. 
 
 
III. REALIZACJA CELOW PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI       
W LATACH 2017 - 2019 
 
1.Bezpośrednie wsparcie dla rewaloryzacji obiektów zabytkowych. 
 

W 2018 roku przez Radę Gminy Dzikowiec została podjęta uchwała w sprawie 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( Uchwała Rady Gminy 

Dzikowiec Nr XLIV/243/2018 z dnia 26 maja 2018r. ), która w przejrzysty sposób 

określa zasady udzielania dotacji. 

2.Wykonane prace w okresie sprawozdawczym zestawiono poniżej: 

 

Rok 2017 

Nazwa obiektu:  

Zespół Parkowo – Dworski w Dzikowcu 

Gmina Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 

 



 

Nazwa zadania: dokumentacja projektowa pn. „Rozbudowa zabytkowego zespołu 

parkowo-dworskiego w Dzikowcu i nadanie mu nowych funkcji poprzez 

rozbudowę i przebudowę zabytkowego spichlerza wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania z funkcji magazynowej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz 

Ośrodek Dziennego Pobytu dla osób starszych” - poniesione nakłady finansowe 

ogółem: 129 011,00 zł ( słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy jedenaście 

złotych 00/100 ) - środki własne gminy. 

 

Nazwa obiektu:  

Zespół Parkowo – Dworski w Dzikowcu 

Gmina Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62 

 

Nazwa zadania: „Dokumentacja projektowa projektu zamiennego  do projektu 

budowlanego rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu” - poniesione 

nakłady finansowe ogółem: 15 800,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy osiemset 

złotych 00/100 ) – środki własne gminy 

 

Nazwa obiektu:  

Zespół Parkowo – Dworski w Dzikowcu 

Gmina Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62 

 

„Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo – 

dworskiego w Dzikowcu” - poniesione nakłady finansowe –  200 000,00 zł razem 

z czego; 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 kwota: 168 300,00 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta 

złotych 00/100 ) 

- środki własne gminy: kwota: 31 700,00 zł ( słownie: trzydzieści jeden tysięcy 

siedemset złotych 00/100) 

 

Nazwa obiektu: 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Lipnicy 

   36-123 Lipnica 273 

 

Nazwa zadania: „Konserwacja zabytkowego krucyfiksu w kościele parafialnym 

pw. Matki Bożej Pocieszenia w Lipnicy” - dotacja Gminy Dzikowiec w kwocie:    

9 500,00 zł ( słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100 ) 

 



 

Rok 2018 

 

Nazwa obiektu:  

Zespół Parkowo – Dworski w Dzikowcu 

Gmina Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62 

 

„Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo – 

dworskiego w Dzikowcu” - poniesione nakłady finansowe –  3 913 442,40 zł       

( słownie: trzy miliony dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści dwa 

złote 40/100 ) razem z czego; 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 kwota: 2 657 128,49 zł ( słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt 

siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 49/100 ) 

- środki własne gminy: kwota: 1 256 313,91 zł ( słownie: jeden milion dwieście 

pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych 91/100) 

 

Nazwa obiektu:  

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Lipnicy 

   36-123 Lipnica 273 

 

Nazwa zadania: „Konserwacja elementów wyposażenia kościoła pw. Matki Bożej 

Pocieszenia w Lipnicy” - poniesione nakłady finansowe – całkowity koszt zadania: 

29 274,00 zł ( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt 

cztery złote 00/100 ) w tym:  

 – dotacja Gminy Dzikowiec w kwocie: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy  

złotych 00/100 ) 

 

Nazwa obiektu:  

         

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu, 36-122 Dzikowiec  

 

Nazwa zadania: „Konserwacja nagrobka Józefa Błotnickiego, Karola Kowalskiego, 

Konserwacja nagrobka ks. Czesława Królikowskiego, Józefy Królikowskiej, 

Maryji Twarogowej” - poniesione nakłady finansowe – całkowity koszt:   

32 349,00 zł ( słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych 

00/100 ) w tym:  

  



– dotacja Gminy Dzikowiec w kwocie: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy  

złotych 00/100 ) 

 

Rok 2019 

 

Nazwa obiektu:  

Zespół Parkowo – Dworski w Dzikowcu 

Gmina Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62 

 

Rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo – dworskiego w Dzikowcu            

w ramach którego zostały wykonane prace konserwatorskie bram wjazdowych, 

tarasu nad stawem, bramy parkowej – poniesione nakłady finansowe to kwota: 

82 410,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziesięć złotych )       

z czego: 

- Województwo Podkarpackie ( Urząd Marszałkowski ) – 20 000,00 zł ( słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych ) 

- Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków – 15 000,00 zł  ( słownie: 

piętnaście tysięcy złotych ) 

- środki własne gminy – 47 410,00 zł ( słownie: czterdzieści siedem tysięcy 

czterysta dziesięć złotych ) 

Na podstawie analizy informacji zawartych w niniejszym sprawozdaniu,     

a w szczególności zawartych w powyższej zestawień  można stwierdzić, że       

w okresie sprawozdawczym cele zawarte w „Gminnym Programie Opieki nad 

Zabytkami dla Gminy Dzikowiec na lata 2017-2019" były realizowane w miarę 

możliwości dostępnych środków prawnych, ekonomicznych i finansowych. 

W omawianym okresie został podjęty szereg działań związanych z dbałością 

o zachowanie istniejących walorów zabytkowych oraz wykorzystaniem zasobów 

dziedzictwa kulturowego w polityce rozwoju gminy. 

Podjęto zadania związane z zahamowaniem degradacji substancji 

zabytkowej, kształtowaniem atrakcyjnego wizerunku Gminy Dzikowiec oraz ze 

zwiększeniem atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych      

i edukacyjnych. W latach następnych będą one kontynuowane. 

Wszelkie prace konserwatorskie, budowlane dotyczące obiektów wpisanych 

do rejestru zabytków były prowadzone zgodnie z wymogami Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, po uzyskaniu stosownej decyzji o prowadzeniu prac. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


