Zarządzenie nr 138/09
Wojewody Opolskiego
z dnia 19 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego
Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu.

Na podstawie art. 18 pkt 2 Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w
województwie z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206), celem
inicjowania i utworzenia warunków efektywnego współdziałania instytucji i osób
zajmujących się dziedzictwem kulturowym wsi opolskiej, zarządza się co następuje:
§ 1.
1. Powołuje się zespół doradczy do spraw zachowania dziedzictwa kulturowego
wsi
i ochrony wiejskiego krajobrazu zwany dalej zespołem.
2. W skład zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący zespołu – Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski;
2) Wiceprzewodnicząca zespołu – Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Opolu;
3) Wiceprzewodnicząca zespołu – Maria Burian, Dyrektor Regionalnego
Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu;
4) Członkowie:
Agnieszka Sałyga-Rzońca – Regionalny Ośrodek Badań i
Dokumentacji Zabytków w Opolu;
Irena Niedźwiecka-Filipiak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
Zbigniew Kuriata - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
Mariola Szachowicz – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego;
Maria Głogiewicz – Departament Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Jarosław Gałęza – Muzeum Wsi Opolskiej;
Elżbieta Wijas Grocholska – Muzeum Wsi Opolskiej;
Jerzy Przybyła – architekt urbanista;
§ 2. Zadania i cele zespołu:
1) zachowanie szczególnie cennych wiejskich wartości kulturowych: zarówno
układów ruralistycznych, jak i poszczególnych zespołów czy zagród:
weryfikacja zasobów, wartościowanie, opracowanie i wybór najefektywniejszej
formy ochrony (rejestr zabytków, parki kulturowe, pomniki historii), określenie
niezbędnych do wykonania działań doraźnie chroniących wartości danego
układu, obejmowanie ochroną prawną wytypowanych zespołów,
2) wypracowanie szczegółowych zasad ochrony wiejskiego dziedzictwa
Opolszczyzny, zwłaszcza w kontekście zachowania lokalnego krajobrazu oraz
regionalnego stylu form architektonicznych w formie wytycznych do:
a) planów zagospodarowania przestrzennego,
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b) programów opieki nad zabytkami,
3) wspieranie działań samorządów i lokalnych społeczności mających na celu
podniesienie rangi obiektów i zespołów zabytkowych:
a) działania na rzecz tworzenia parków kulturowych,
b) prezentowanie potencjalnych możliwości działań na rzecz ochrony
dziedzictwa (włączanie w działania instytucjonalne mieszkańców).
§ 3. Zabezpieczenie administracyjno-socjalne, w tym pomieszczenie dla prac
zespołu, zapewnia Opolski Urząd Wojewódzki.
§ 4. Obsługę kancelaryjno-biurową zapewnia Opolski Wojewódzki Konserwator
Zabytków
w Opolu.
§ 5.
1. Członkowie zespołu nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za udział w
pracach zespołu.
2. Członkom zespołu przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży zgodnie z
przepisami regulującymi wysokość i warunki ustalania należności
przysługujących
pracownikowi
zatrudnionemu
w
państwowej
lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży na obszarze kraju.
3. Koszty diet oraz zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2 ponosi Wojewoda
Opolski.
§ 6. Zespół, a także poszczególnych jego członków powołuje i odwołuje Wojewoda.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski
/-/ Ryszard Wilczyński
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