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Śrem, 02 kwietnia 2010r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI W LATACH 2008-2009
GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY
ŚREM NA LATA 2008-2011

I. Przepisy ustawy o ochronie zabytków nakładają na wójtów, burmistrzów
i prezydentów obowiązek sporządzenia co 2 lata sprawozdań z realizacji
gminnego programu opieki nad zabytkami, które przedłożyć należy radzie
gminy.
Program opieki nad zabytkami dla gminy Śrem został przyjęty uchwałą
Nr 179/XII/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 marca 2008 r. Zgodnie
z zapisami rozdziału 9 sprawozdanie z jego realizacji winno być
sporządzane co 2 lata. Pierwszy okres sprawozdawczy obejmuje więc lata
2008-2009.
II. Sprawozdanie zostało sporządzone przez Pion Gospodarowania
Przestrzenią i Środowiskiem we współpracy z pozostałymi strukturami
Urzędu Miejskiego w Śremie oraz Muzeum Śremskim i Środowiskowym
Domem Samopomocy.
III. Realizacja zadań zapisanych w programie na lata 2008-2009
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Gminna ewidencja zabytków nieruchomych zamieszczona jest na
stronie internetowej gminy jako wykaz kart poszczególnych obiektów. Każda
z kart zawiera podstawowe informacje o zabytku, jego zdjęcie, plan
sytuacyjny etc. Wzór kart został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
W omawianym okresie z braku ofert szkoleniowych żaden
z pracowników Urzędu nie uczestniczył w szkoleniu z zakresu ochrony
zabytków.
Użytkownicy miejskich obiektów zabytkowych na bieżąco planowali
i realizowali remonty.
Nie poniesiono kosztów oznakowania obiektów ponieważ za
oznakowanie obiektów odpowiada starosta, któremu przekazano wyniki
z corocznie prowadzonych kontroli oznakowania obiektów w gminie Śrem.
W omawianych latach udzielono trzech dotacji ze środków budżetu
gminy na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ). W roku 2008 kwotą 100
tys. zł wsparto prace przy budynku Liceum Ogólnokształcącego, a w roku
2009 kwotą 80 tys. zł remont drewnianego kościoła w Mórce i 40 tys. zł
remont budynku Bractwa Kurkowego przy ul. Ludwika Zamenhofa w Śremie.
Ponadto w roku 2008 udzielono jednej dotacji w kwocie 22,8 tys. zł na
odmalowanie elewacji budynku przy ul. Poznańskiej 4 w Śremie wpisanego
do gminnej ewidencji zabytków. W kolejnym roku nie udzielono już dotacji
na prace przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków ponieważ
ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dopuszcza udzielanie
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dotacji na prace przy zabytkach wpisanych wyłącznie do rejestru zabytków
WKZ.
Zadanie dotyczące wieży wodnej przy ul. Adama Mickiewicza
obejmowało remont, modernizację i zabezpieczenie górnej części wieży.
Prace tego etapu przy wieży potrwać mają do końca września 2010 roku.
Remont ratusza obejmował wykonanie elewacji frontowej wraz
z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji poziomej murów
zewnętrznych i tarasu zewnętrznego wejściowego oraz prace renowacyjne
ścian i stropów dodatkowej piwnicy, wykucie dodatkowych otworów
okiennych i drzwiowych, prace renowacyjne posadzek piwnicy, prace
konserwatorskie na ścianie z kamienia, wykonanie dodatkowej instalacji
elektrycznej, wykonanie iluminacji świetlnej elewacji frontowej oraz
wykonanie przeróbek instalatorskich na sieciach wod-kan i c.o.
Prace przy obiekcie dawnego konwiktu przy ul. Franciszkańskiej
w roku 2008 zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy
obejmowały remont muru od ul. Poznańskiej i od Sądu, płotu od
ul. Franciszkańskiej wymianę bramy wjazdowej od ul. Franciszkańskiej,
renowację wejścia głównego z wykończeniem wnęk okiennych od
ul. Poznańskiej i LO, remont garażu, wyrównanie terenu zieleni i naprawę
chodnika i placu kostką brukową, utwardzenie parkingu, naprawę
i uzupełnienie oświetlenia terenu od strony Sądu.
Wobec braku środków finansowych przewidzianych programem
zrezygnowano z Organizacji Dnia Dziedzictwa Kulturowego na rzecz
możliwych do przeprowadzenia w oparciu o dotację podmiotową i plan
działalności muzeum działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz
wystaw upowszechniających dziedzictwo kulturowe.
Zrealizowanie filmu edukacyjnego poświęconego lokalnym zabytkom
było możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania zadania „Kompleksowa
konserwacja najstarszych ksiąg i dokumentów w zbiorach Muzeum
Śremskiego oraz realizacja filmu edukacyjnego” w ramach programu
operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo
Kulturowe” priorytet II „Rozwój instytucji muzealnych”. Film traktujący
o konserwacji zabytków śremskiego piśmiennictwa pokazuje sposób pracy
konserwatora papieru i skóry na przykładzie obiektów Muzeum Śremskiego.
Projekcje filmu odbywały się równolegle z wystawą 52 poddanych
konserwacji ksiąg i dokumentów.
Nie podjęto działania obejmującego stworzenie systemu informacji
turystycznej o zabytkach.
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IV. Wskaźniki monitorowania programu
W uchwalonym w roku 2008 programie określono zestaw wskaźników,
który służyć miał okresowej ocenie realizacji programu. Ich wartości podane
poniżej służyć będą jako punkt odniesienia dla kolejnych okresów
sprawozdawczych. Poniżej podano ich zestawienie.
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Nazwa wskaźnika
Liczba obiektów wpisana do :
a/ rejestru zabytków
b/ gminnej ewidencji zabytków
Liczba obiektów objętych pracami konserwatorskimi
i restauratorskimi* :
a/ z rejestru zabytków
b/ z gminnej ewidencji zabytków
Liczba obiektów wykreślonych z ewidencji gminnej
Liczba zabytków ruchomych w zbiorach Muzeum
Śremskiego
Liczba wykonanych kontroli utrzymania i sposobu
użytkowania obiektów zabytkowych
Liczba zrealizowanych projektów dotyczących
edukacji kulturowej i ochrony zabytków
Projektowana w programie i rzeczywista wysokość
wydatków z budżetu gminy na opiekę i ochronę
zabytków
Liczba projektów dotyczących ochrony zabytków w
obrębie obszaru objętego planem rewitalizacji
śródmieścia

Wartość/liczba
a/ 2008 – 44 2009 - 44
b/ 2008 - 364 2009 - 363

a/ 2008-1, 2009-2
b/ 2008-1, 2009-0
1
2008 - 9505
2009 - 9589
2008 – 2
2009 - 2
2008-20
2009-37
2008 – 100/122,8 tys. zł
2009 – 120/120 tys. zł
2008 – 5
2009 - 2

*- z udziałem dotacji gminy Śrem

W omawianym okresie wykreślono z gminnej ewidencji zabytków 1 obiekt –
budynek mieszkalny przy ul. Adama Mickiewicza 19 w Śremie, który został
rozebrany przez właściciela.

Sprawę prowadzi:
wz. Radosław Łucka
Z-ca Naczelnika PPS
Tel. 61 2847107
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