Uchwała Nr XXIX/155/2017
Rady Gminy w Łaziskach
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łaziska na lata 2018 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 roku, poz.1446, z późn. zm.), uchwala się, co
następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Łaziska na lata 2018 - 2021, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaziska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/…/2017 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Łaziska na lata 2018 - 2021
Potrzeba i cel podjęcia uchwały:
Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 roku, poz.1446, z późn. zm.) wójt gminy jest zobowiązany do sporządzenia na okres
4 lat gminnego programu opieki nad zabytkami. Celem gminnego programu opieki nad zabytkami jest
stworzenie kompleksowej, wieloletniej strategii opieki nad zabytkami na terenie gminy Łaziska.
Program opieki nad zabytkami powinien pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobem jakim jest
dziedzictwo kulturowe gminy oraz kształtowanie atrakcyjnego wizerunku Gminy Łaziska. Gminny
Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Łaziska na lata 2018-2021 uzyskał wymaganą prawem opinię
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i podlega przyjęciu przez Radę Gminy Łaziska.
Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze:
Określenie w programie działań zmierzających do zachowania i poprawy stanu dziedzictwa
kulturowego Gminy Łaziska przyczyni się do podniesienia świadomości tożsamości kulturowej, jakości
życia i atrakcyjności turystycznej Gminy oraz jej promocji w regionie.
Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały, źródło finansowania:
Podjęcie uchwały nie wywołuje bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu Gminy, w związku
z czym nie określa się źródeł finansowania. Konkretne działania w kolejnych latach będą się odbywały
w oparciu o corocznie uchwalany budżet Gminy, gdzie zostaną zaplanowane stosowne kwoty.

