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1. Wprowadzenie 

Program opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012 – 2015 został  przyjęty 

Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XVIII/133/2012 z dnia 31 maja 2012 roku. Obowiązek 

sporządzenia czteroletnich  programów opieki nad zabytkami nakłada na samorządy Ustawa z dnia 23 

lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1446                               

z późn. zm).           

 Według jej zapisów celem programu winno być w szczególności:                      

1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju,                              

2) uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 

archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody  i równowagi ekologicznej,                       

3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, 

4)..wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,                                   

5) podejmowanie zadań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych 

i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 

zabytkami,                                      

6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 

związane z wykorzystaniem zabytków,                            

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 

zabytkami.            

 Przy opracowaniu Programu wzięto pod uwagę: zadania i kompetencje samorządu powiatowego                 

w zakresie dbałości o spuściznę kulturową, wynikające z Ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

2015, poz. 1445 z późn. zm.), która zawiera generalną zasadę, że powiat wykonuje określone ustawami 

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, wśród nich wymienia się kulturę oraz ochronę 

zabytków i opiekę nad zabytkami; Narodową Strategię Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013; Strategię 

Rozwoju Województwa Opolskiego; uproszconą analizę SWOT. Przedmiotem opracowania Programu 

jest ochrona dziedzictwa kulturowego znajdującego się w granicach administracyjnych Powiatu 

Opolskiego. Program uzyskał pozytywną opinię Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków              

i został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
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2. Realizacja programowych kierunków działań w zakresie opieki nad zabytkami  w latach  2014-

2015. 

Realizując obowiązek wynikający z art. 87 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, Zarząd Powiatu Opolskiego przedstawia sprawozdanie z realizacji programu za okres dwóch 

lat. Niniejsze sprawozdanie – obejmujące lata 2014 i 2015 – jest kolejnym podsumowaniem 

czteroletniego Programu. W sprawozdaniu tym ujęto najistotniejsze działania zrealizowane na terenie 

Powiatu Opolskiego. Źródłem informacji na temat podjętych przedsięwzięć w celu opieki nad 

zabytkami ochrony dziedzictwa kulturowego były informacje uzyskane z wydziałów Starostwa 

Powiatowego, jednostek organizacyjnych  Starostwa Powiatowego oraz  materiały własne opracowane  

w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.        

 W latach obowiązywania Programu Opieki nad Zabytkami Powiat Opolski założył  do realizacji 

następujące działania: 

 udzielanie dotacji celowych, zgodnie z ogłoszonym naborem,  na realizację zadań związanych                   

z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, znajdującym się na terenie powiatu opolskiego,  

  zabezpieczenie środków finansowych corocznie w budżecie Powiatu Opolskiego,  

 jednostki Powiatu Opolskiego, które w zarządzie trwałym posiadają obiekty wpisane do rejestru 

zabytków zobaowiązane są do wykonywania prac inwestycyjnych, tak aby zachować jego najcenniejsze 

walory, 

 promocja zabytków będących własnością Powiatu Opolskiego np. poprzez wydawanie publikacji, 

zajęcia edukacyjne, konferencje o zabytkach powiatu opolskiego oraz ich ochrona poprzez współpracę   

z powiatami partnerskimi, 

 aplikowanie o dodatkowe środki zewnętrzne na ochronę zabytków będących własnością powiatu 

np. w ramach Funduszy Norweskich, 

 współpraca Powiatu Opolskiego z właścicielami zabytków (gminami, organizacjami 

pozarządowymi, osobami fizycznymi) w celu promowania w kraju oraz zagranicą obiektów 

zabytkowych jako atrakcje turystyczne. 
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Do realizacji ww. zadań  wykorzystano następujące instrumentarium:  

1) prawne, wynikające z przepisów ustawowych ( m.in. wykonywanie decyzji administracyjnych),                 

2) finansowe, polegające na finansowaniu wszelkich działań zawartych w Programie w większej części 

z budżetu Powiatu, korzystanie z funduszy europejskich, subwencje, dofinansowania, 

3) koordynacji, oznaczające współdziałanie z Gminami, organizacjami pozarządowymi i wyznaniowymi 

w zakresie realizacji celów Programu, 

4) społeczne, co oznacza, że Program skierowany jest do odbiorcy masowego poprzez działania 

edukacyjne i promocyjne, 

5) kontrolne, polegające na egzekwowaniu zapisów dotyczących działalności inwestycyjnej na 

obszarach objętych ochroną oraz walce z samowolami budowlanymi przy zabytkach.  

 

3. Analiza przeprowadzonych działań na rzecz opieki nad zabytkamii ochrony dziedzictwa 

kulturowego 

3.1 Dotacje z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

Corocznie w budżecie Powiatu Opolskiego planowane są środki na dotacje celowe na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym 

wpisanym do rejestru zabytków. Tryb i zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu  

Opolskiego przyjęte zostały 21 grudnia 2009 Uchwałą Nr XXVII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego.  

Dotacja mogła obejmować nakłady konieczne na:       

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,    

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,   

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,        

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,     

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,    

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,       

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,      
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8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla 

zachowania tego zabytku,          

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,  

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,      

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % 

oryginalnej substancji tej przynależności,        

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi                  

i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,     

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają 

oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,      

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,         

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych 

nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,       

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego 

układu parku lub ogrodu,           

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy 

zabytku wpisanym do rejestru,                                  

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.  

W  roku 2014 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł., w ramach której, wsparcie finansowe otrzymały 

następujące podmioty:  

1)   Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Opolska 37, 46-061 Zimnice Wielkie 

na Konserwację i restaurację obrazu sztalugowego na płótnie Jana Degotschena z Prószkowa „Matka 

Boska z Dzieciątkiem i św. Janem Chrzcicielem” z 1801 r. Parafia otrzymała dofinansowanie w kwocie 

12.378,00 zł. Wizualizacja obrazu po renowacji przedstawiona jest na zdjęciu nr 1. 
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Zdjęcie nr 1: Obraz sztalugowy  na płótnie Jana Degotschena                   

z Prószkowa „Matka Boska z Dzieciątkiem i św. Janem 

Chrzcicielem” z 1801 r. po renowacji (fot. Archiwum 

Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela ) 

 

 

 

2) Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach, ul. Michała 1,  

46-083 Stare Siołkowice na Konserwację i restaurację 4 sztuk stacji drogi krzyżowej w kościele 

parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach. Parafia otrzymała dofinansowanie                   

w kwocie 11.101,00 zł. Wizualizacja czterech stacji drogi krzyżowej przed i po renowacji przedstawiona 

jest na zdjęciach nr 2,3,4 i 5. 
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Zdjęcie nr 2: Stacja IX. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. (fot.archiwum Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. 

Michała Archanioła w Starych Siołkowicach). 

 

  

 

Zdjęcie nr 3: Stacja X. Pan Jezus z szat obnażony. (fot.archiwum Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Michała Archanioła              

w Starych Siołkowicach). 
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Zdjęcie nr 4: Stacja XI. Pan Jezus do krzyża przybity. (fot.archiwum Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Michała Archanioła 

w Starych Siołkowicach). 

  

Zdjęcie nr 5: Stacja XII. Pan Jezus umiera na krzyżu. (fot.archiwum Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Michała Archanioła 

w Starych Siołkowicach). 
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3) Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu ul. Górki 4, 46-030 

Murów na Konserwację i restaurację zespołu rzeźb świętych na konsolach w kościele parafialnym          

w Zagwiździu. Parafia otrzymała dofinansowanie w kwocie 13.207,00 zł. Wizualizacja rzeźb przed i po 

renowacji przedstawiona jest na zdjęciach od  nr 6 do 11 . 

 

  
Zdjęcie nr 6: Św. Agnieszka z barankiemi i palmą męczeńską.  

(Fot. żródło: www.parafiazagwizdzie.blogspot.com/p/malowanie-koscioa.html).  

 

 

http://www.parafiazagwizdzie.blogspot.com/p/malowanie-koscioa.html
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Zdjęcie nr 7.: Św. Alojzy z przyłożonym do piersi krucyfiksem.                                                                         

(Fot. żródło: www.parafiazagwizdzie.blogspot.com/p/malowanie-koscioa.html). 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 8 .: Św. Anna ukazana z małą Marią.                                                                                                                               

(Fot. żródło:www.parafiazagwizdzie.blogspot.com/p/malowanie-koscioa.html). 
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Zdjęcie nr 9: Św. Franciszek. (Fot. żródło: www.parafiazagwizdzie.blogspot.com/p/malowanie-koscioa.html ). 

 

  
Zdjęcie nr 10: Św. Gertruda z pastorałem. 

(Fot. żródło: www.parafiazagwizdzie.blogspot.com/p/malowanie-koscioa.html). 
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Zdjęcie nr 11: Św. Urban ze snopkiem zboża, ferulą i papieską mitrą.  
(Fot.żródło:www.parafiazagwizdzie.blogspot.com/p/malowanie-koscioa.html).  

 

 
 

4) Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ul. Rynek 29,  49-100 

Niemodlin na Konserwację i restaurację polichromii ściennych prezbiterium kościoła w Niemodlinie – 

całość ściany wschodniej i południowej prezbiterium, datowanie malowideł :  z XIVw. , 1650R. i z I ćw. 

XVIII w.  Parafia otrzymała dofinansowanie w kwocie 11.789,00 zł. Wizualizacja polichromii przed i po 

renowacji przedstawiona jest na zdjęciu nr 12.  
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Zdjęcie nr 12. Polichromie ściany wchodniej–prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny                          

w Niemodlinie.(fot. Jolanta Dudała).  

 

 

5) Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ul. Rynek 29,  49-100 

Niemodlin na Wykonanie nowej posadzki w kościele filialnym p.w. Imienia Marii w Szydłowcu Śląskim. 

Parafia otrzymała dofinansowanie w kwocie 11.789,00 zł. Wizualizacja wnętrza kościoła przed i po 

renowacji przedstawiona jest na zdjęciu nr 13. 
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Zdjęcie nr 13: Posadzka w kościele  filialnym p.w. Imienia Marii w Szydłowcu Śląskim (fot. archiwum parafialne kościoła 
p.w. Imienia Marii w Szydłowcu Śląskim). 

 

6) Rzymsko-Katolicka Parafia  p.w. Św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śl. 50,  46-024 

Łubniany na Konserwację i restaurację witraży z malaturą z początku XX w. w kościele p.w. Św. 

Szczepana w Brynicy. Parafia otrzymała dofinansowanie w kwocie 14.736,00 zł. Wizualizacja witraży 

przed i po renowacji przedstawiona jest na zdjęciach nr 14 i 15.  

  

 

 

Zdjęcie nr 14: Witraże  z malaturą z początku XX w. przed i po renowacji  (fot. archiwum  Rzymskokatolickiej Parafii  p.w. 

Św. Szczepana w Brynicy). 
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Zdjęcie nr 15: Witraże z malaturą z początku XX  w. przed i po renowacji  (fot. archiwum  Rzymskokatolickiej Parafii  p.w. 

Św. Szczepana w Brynicy). 

Ponadto w 2014 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację w wysokości : 

 30.000,00 zł Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Marcina w Ochodzach  na renowację ołtarza św. 

Józefa i rzeźb św. Piotra i Pawła z belki tęczowej. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł                

65.827,76 zł.  

 300.000,00 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jerzego w Prószkowie na wzmocnienie części 

skarpy i muru oporowego na łuku drogi na odcinku od schodów wiodących w stronę rynku, do schodów 

od strony ul. W. Korfantego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 428.795,69 zł.  

 250.000,00 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Józefa Robotnika w Osowcu Węgrach na 

wymianę  poszycia gontowego i remont więźby dachowej w Kolanowiach, drewnianym kościele p.w. 

św. Barbary (XVII w.). Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 268.040,68 zł. 

 200.000,00 zł  Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katowickiej na remont 

konserwatorsko-budowlany z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim 1-go skrzydła elewacji 

zachodniej i 1-go skrzydła elewacji południowej Domu Zakonnic – etap II, dawny klasztor Norbertanek 

– zespół klasztorny Dom Zakonnic i Prałatura (1682-88r.). Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 

564.896,31 zł. 
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 200.000,00 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny                     

w Niemodlnie na konserwację techniczną polichromii ściennych w kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. 

(XIV-XVIIIw.) – etap II. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 261.023,22 zł.  

 

W  roku 2015 również zaplanowano kwotę 100.000,00 zł., w ramach której, wsparcie finansowe 

otrzymały następujące podmioty:  

 

1. Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi Prowincja Katowicka, ul. Leopolda 1-3,  40-210 Katowice, 

na „Remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim elewacji 

zewnętrznej drugiego skrzydła elewacji zachodniej Domu Zakonnic w Czarnowąsach - etap II ,część 3”. 

Zgromadzenie  otrzymało dofinansowanie w wysokości 41.750,00 zł. Wizualizacja elewacji przed i po 

renowacji przedstawiona jest na zdjęciu nr 16 i 17.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 16: Elewacja zewnętrzna  

drugiego skrzydła elewacji zachodniej  

Domu Zakonnic w Czarnowąsach. 
(fot. archiwum Zgromadzenia Sióstr  

św. Jadwigii Prowincja Katowicka).  
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Zdjęcie nr 17: Elewacja zewnętrzna drugiego skrzydła elewacji zachodniej Domu Zakonnic  w Czarnowąsach.(fot. archiwum 

Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigii Prowincja Katowicka). 

 

2. Rzymsko-Katolicką Parafią Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny                                  

w Chrząstowicach ul. Szkolna 3, 46-053 Chrząstowice na Konserwację i restaurację prospektu 

organowego wraz z instrumentem, 1929r. z Kościoła Parafialnego  pw. Niepokalanego Poczęcia NMP           

w Chrząstowicach. Parafia otrzymała dofinansowanie w wysokości 14.915,61 zł. Wizualizacja 

prospektu organowego po renowacji przedstawiona jest na Zdjęciu nr 18 . 



Sprawozdanie za lata 2014-2015 z realizacji „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu 

Opolskiego na lata 2012-2015 

19 

 

 

Zdjęcie nr 18: Prospekt organowy wraz z instrumentem, 1929r. w Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP  

w Chrząstowicach (fot. W. Jeleń).  

 

3. Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Wojciecha w Grodźcu 

ul. Częstochowska 138, 46-041 Grodziec na Konserwację organów Schlag&Sohne opus 342 w Parafii 

pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha  w Grodźcu. Parafia otrzymała dofinansowanie                 

w wysokości 16.700,00zł. Wizualizacja organów  po renowacji przedstawiona jest na zdjęciu nr 19. 
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Zdjęcie nr 19: Organy Schlag&Sohne opus 342 w Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha  w Grodźcu               

(fot. W. Jeleń). 

4. Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Rocha w Tułowicach, ul. Szkolna 5,  49-130 Tułowice, na 

Konserwację i restaurację organów, po 1928r. firma organmistrzowska Berschdorf z Nysy w kościele 

parafialnym pw. św. Rocha w Tułowicach. Parafia  otrzymała dofinansowanie w wysokości 19.423,81zł. 

Wizualizacja organów w trakcie renowacji przedstawiona jest na zdjęciu nr 20. 

  

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 20: Organy w kościele parafialnym pw. św. Rocha w Tułowicach. (fot. Anna Jeleń ). 
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5. Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Marcina w Tarnowie Opolskim, ul. Ks. Klimasa 18,                       

46-050 Tarnów Opolski, na Konserwację 2 obrazów na płótnie: św. Anny Samotrzeć z XVIII w.; św. 

Jana Nepomucena z 1 poł. XIX w. z kościoła p.w. św. Marcina w Tarnowie Opolskim. Parafia  otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 7.210,58 zł. Wizualizacja obrazów przed i po renowacji przedstawiona 

jest na zdjęciach nr 21 i 22.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 21: Św. Anny Samotrzeć z XVIII w. (fot. archiwum  Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Marcina w Tarnowie 

Opolskim).  
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Zdjęcie nr 22. Św. Jan Nepomucen z 1 poł. XIX w. (fot. archiwum Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Marcina                              

w Tarnowie Opolskim).  

Ponadto w 2015 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację  w wysokości : 

 300.000,00 zł  Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka na remont konserwatorsko-

budowlany z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim 2-go skrzydła elewacji zachodniej Domu 

Zakonnic – kontynuacja, dawny klasztor Norbertanek – zespół klasztorny Dom Zakonnic i Prałatura 

(1682-88 r.). Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1.223.579,26 zł. 

 150.000,00 zł Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Marcina Biskupa na konserwację techniczną                 

i estetyczną ołtarza św. Marcina oraz rzeźby św. Mikołaja (XVI-XVII w.). Całkowity koszt realizacji 

zadania wyniósł 166.700,92 zł. 

 600.000,00 zł Panu Karolowi Galarze na wykonanie remontu elewacji pałacu, izolacji 

przeciwwilgociowej fundamentów, konserwacja stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana stolarki 

okiennej w Pałacu w Naroku (XVI-XIX w.). Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1.294.284,18 zł. 
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3.2 Finansowanie z budżetu Powiatu Opolskiego i innych źródeł prac wykonywanych przy 

zabytkach będących własnością Powiatu Opolskiego. 

 Poniższa tabela przedstawia wykaz prac wykonanych przy zabytkach będących własnością 

Powiatu Opolskiego na przestrzeni  lat 2014 i 2015.        

Rok 2014 

Lp. Nazwa obiektu Zakres wykonanych prac Kwota 

dofinansowania 

w podziale na 

źródła 

dofinansowania 

1.  Zespół Szkół                              

w Tułowicach /Internat                    

ul. Zamkowa 15,                      

49-130 Tułowice 

Instalacja kotłowni pomp ciepła – roboty 

budowlane . Projekt pn. Ograniczenie nieskiej 

emisji w jednostkach  organizacyjnych  

Powiatu Opolskiego” – II etap. 

Całkowita kwota 

zadania 

2.031.275,50 

w tym: 

493.220,07 

budżet powiatu 

Wykonanie systemu oddymiania klatki 

schodowej „A” – roboty budowlane . 

59.184,00zł 

budżet powiatu 

Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza części 

zabytkowego parku  przypałacowego – projekt 

budowlany. 

32.350,00zł 

Prace pielęgnacyjne zieleni parkowej. 
10.000,00zł 

2. Dom Dziecka                          

w Chmielowicach 

ul. Nyska 18, 

46-070 Komprachcice 

Zadanie „Inwentaryzacja drzewostanu i prace 

pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy 

Domu Dziecka w Chmielowicach – 

odtwarzanie trawników, nasadzenia zastępcze  

i uzupełniające oraz remont alejek parkowych  

i drogi dojazdowej”  - ETAP  III  część A 

1 -  Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej 

na kostke granitową o wysokości 10 cm-155 

WFOŚiGW                   

w Opolu – 

96.800,00zł 

Powiat Opolski  – 

150.813.98zł 
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m
2
.  Koszt 63.805,44 zł. 

2  -  Wymiana nawierzchni drogi przed 

wejściem głównym do budynku na kostke 

granitową o wysokości 10 cm  374 m
2
- koszt 

135.277,20 zł. 

3   -   Zieleń-nasadzenia 

Drzewa liściaste – szt. 15. 

Krzewy liściaste -  szt. 330. 

Krzewy liściaste – szt. 34. 

Krzewy żywopłotowe – szt. 485. 

Wykonanie trawników dywanowych i ręczna 

pielęgnacja –287 m
2
. 

Ręczne ścinanie i  karczowanie krzaków  - 

22 m
2
. Koszt 48.531,34zł. 

3. Dom Pomocy Społecznej 

/Zamek  w Prószkowie                

ul. Zamkowa 8,                       

46-060 Prószków 

Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej remontu murów i ogrodzenia 

zabytkowego kompleksu zamkowego                     

w Prószkowie. 

12.225,00zł – 

Powiat Opolski 

4.  Zarząd Dróg 

Powiatowych  

ul. Ks. Opolskich 27 ,  

45-005 Opole 

Most nr ew. 102, DP nr 1807 O Strzelce Op- 

Krasiejów. „Rozbudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie – 

Krasiejów od km 16+543,00 do km 17+101,00 

oraz budowa mostu  w km 16+675 i 

rozbudowa mostu w km 16+850,00  w.m. 

Krasiejów wraz z infrastrukurą” ETAP 1 

Budowa mostu w km 16+675. Rozbiórka                    

i budowa. 

Środki własne 

414.547,58zł 

Budżet państwa 

400.045,00zł 

Razem 

814.592,58zł 
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Most nr ew. 58 DP nr 1705 Zawada – 

Dobrodzień m. Turawa. Naprawa elementów 

kamiennych słupka krańcowego. Naprawa 

elementów stalowych balustrady. 

Środki własne 

16.289,33zł 

Rok 2015 

Lp. Nazwa obiektu Zakres wykonanych prac Kwota 

dofinansowania              

w podziale na źródła 

dofinansowania 

1.  Zespół Szkół                        

w Tułowicach 

/Internat                    

ul. Zamkowa 15,                      

49-130 Tułowice 

Wykonanie systemy oddymiania klatki 

schodowej „C” – roboty budowlane. 

76.203,72  zł  

budżet powiatu 

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz                         

z zagospodarowaniem terenu w ramach 

rewitalizacji techniczno-przyrodniczej parku 

przypałacowego – prace budowlane. 

Całkowiata wartość 

zadania: 505.851,59 

257.435,80 – budżet 

powiatu 

Prace pielęgnacyjne zieleni parkowej. 10.000,00 zł  

budżet powiatu 

2. Dom Dziecka                       

w Chmielowicach 

ul. Nyska 18, 

46-070 Komprachcice 

„Inwentaryzacja drzewostanu i prace 

pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy 

Domu Dziecka w Chmielowicach – wycinka 

sanitarna, chirurgia drzew, odtwarzanie 

trawników, nasadzenia zastępcze                                   

i uzupełniające oraz remont alejek i drogi 

dojazdowej”. Etap III część B . 

1.wymiana nawierzchni drogi do garażu                       

i zaplecza na kostkę granitową o wys, 10 cm.- 

288 m
2
. 

2. wymiana nawierzchni miejsc postojowych 

na  kostkę granitową o wys. 10 cm. – 90 m
2
. 

Powiat Opolski -

92.378,32 
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4. Zarząd Dróg 

Powiatowych                

ul. Ks. Opolskich 27 , 

45-005 Opole 

Most nr ew. 103, DP nr 1807 O Strzelce 

Opolskie-Krasiejów. Rozbudowa odcinka 

drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie 

– Krasiejów od km 16+543,00 do km  

17+101,00 oraz budowa mostu w km 16+675                

i rozbudowa mostu w km 16+850,00 w.m. 

Krasiejów wraz z infrastruturą” ETAP 3 

Rozbudowa mostuw km 16+850”. 

Rozpoczęcie remontu  

03.11.2015r. 

Most nr ew. 51, DP nr 1703 O Opole – 

Łabniany m. Kępa. Naprawa balustrady                      

i słupka krańcowego po wypadku drogowym. 

Środki własne 

11.070,00zł. 

 

3.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego w zadaniach wydziałów Starostwa Powiatowegow  Opolu 

Monitoring realizacji Programu obejmuje również stopień realizacji zadań z zakresu ochrony 

dziedzictwa kulturowego realizowanego przez wydziały Starostwa Powiatowego. I tak: 

 Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu wydał następujące decyzje / 

pozwolenia budowlane odnoszące się do obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru: 

Rok 2014; 11 decyzji administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektów budowy dla obiektów                   

z terenu Powiatu Opolskiego w tym m.in. na remont elewacji kamienienic mieszkalnych przy                      

ul. Boh. Powstańców Śl. 13 w Niemodlinie oraz przy ul. Rynek 22 w Niemodlinie, remont dachu                         

z przebudową budynku mieszkalnego w Jedlicach, rozbudowę budynku wraz z przebudową i remontem 

części istniejącej budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz budowa parkingu, remont 

drogi dojazdowej, miejsc postojowych i elementów małej architektury Zabytkowego parku przy Domu 

Dziecka w Chmielowicach, remont budynku administracyjnego Nadleśnictwa w Tułowicach, remont 

kościołów filialnych w Grabicach i Kolanowicach, remont świetlicy wiejskiej w Naroku, ocieplenie 

ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 15 w Niemodlnie oraz wzmocnienie ściany 

szczytowej budynku mieszkalno-gospodarczego przy ul. Zamkowej 8A w Prószkowie.  
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Rok 2015; 13 decyzji administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektów budowy dla obiektów                  

z terenu Powiatu Opolskiego w tym m.in. na docielenie elewacji i remont stolarki okiennej budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wolności 8 w Niemodlnie, remont elewacji wraz                             

z wymianą stolarki okiennej Pałacu w Naroku, remont elewacji budynku mieszkalno-usługowego                

ul. Rynek 54 w Niemodlnie, remont byłej stajni i wozowni w Turawie, remont dachu Kościoła 

Parfialnego w Starych Budkowicach, remont Kościoła Parafialonego w Luboszycach, roboty 

zabezpieczające w Pałacu w Turawie, rewitalizacja techniczno-przyrodnicza parku przypałacowego              

w Zespole Szkół w Tułowicach, rozbudowa istniejącego placu zabaw w zabytkowym parku                            

w Sławiach, odtworzenie i przebudowa fragmentu ogrodzenia w zespole pałacowym w Dąbrowie, 

rekonstrukcję zbiornika wodnego połączonego z projektem instalacji fontannowej w parku 

przypałacowym przy Zespole Szkół w Tułowiach, roboty zabezpieczające budynek główny zamku 

Księcia Bolesława Niemodlińskiego oraz wykonanie oświetlenia terenu parku przy zamku księcia 

Bolesława Niemodlińskiego w Niemodlinie.  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,  w tym 

nieruchomościami będącymi zabytkami  w latach 2014 – 2015 podjął następujące działania: 

Pozwolenie 

Wojwódzkiego 

Konserwatora 

Zabytków w Opolu na : 

Właściciel 

nieruchomości 

Obręb Oznaczenie 

nieruchomości 

Data zbycia 

Sprzedaż lokalu – 

decyzja nr 540/N/12 z 

dnia 12.09.2012r. 

 

Powiat Opolski Prószków ul. 

Pomologia 9 

Działka 1127 1 lokal – 

04.03.2014r. 

Sprzedaż 

(nieruchomości) decyzja 

nr 421/N/11 z dnia 31 

maja 2012 r. 

 

Powiat Opolski Opole                   

ul.  Plebiscytowa 5 

Działka 28/2 w 

udziale 

9386/10.000cz. 

07.07.2014r. 
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Darowizna na rzecz 

Gminy Prószków  - 

pozwolenie z dnia 

09.05.2013r. Nr 

278/N/2013 

Powiat Opolski Prószków  

Pomologia 9 

Działki nr 

1109/4 

1109/3-w udz. 

3661/10.000cz 

Prowadzone jest 

postępowanie 

związane ze 

zbyciem 

nieruchomości               

w formie 

darowizny 

Darowizna na rzecz 

Uniwersytetu 

Opolskiego – 

pozwolenie z dnia 

09.05.2013r. Nr 

279/N/2013 

Powiat Opolski Prószków 

Pomologia 

1112/2 część 20.01.2016r.  

1122/12 

1122/14 

1122/16 

Prowadzone jest 

postępowanie 

związane ze 

zbyciem 

nieruchomości               

w formie 

darowizny 

     

 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu działając na podstawie ustawy o pożytku publicznym                   

i wolontariacie, przeprowadza corocznie postępowanie konkursowe dotyczące wspierania zadań                        

z zakresu: kultury i sztuki  w ramach którego,w roku 2014 dofinansowano 7 podmiotów na łączną kwotę 

20. 000 zł. Do nich należą : Fundacja PRO-LEGE zrealizowała zadanie - "Chcę żyć bezpiecznie", Polski 

Związek Niewidomych otrzymał dofinansowanie na zadanie „Wycieczka trzydniowa Poznań                  

i okolice dla członków Polskiego Związku Niewidomych z terenu Powiatu Opolskiego”, Forum dla 

Gminy Komprachcice otrzymało wsparcie na organizację zadania „IV Jarmark Adwentowo 

Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Powiatu Opolskiego”, Towarzystwo Społeczno - Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim zrealizowało zadanie  „Festiwal kolęd i pastorałek w języku 

niemieckim”, Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne zoorganizowało "XXIII Międzynarodowy Festiwal 

Drum Fest",  „Muzyczne Opole” oraz VI Przegląd Twórczości Artystycznej "Młode Opole 2014".               

W roku 2015 dofinansowano 10 podmiotów na łączną kwotę 28 000 zł.. Do nich należą: Fundacja PRO-

LEGE w Opolu na zadanie "Chcę żyć bezpiecznie", Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski 
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otrzymał dofinansowanie na „Wycieczkę trzydniową Zakopane i okolice dla członków Polskiego 

Związku Niewidomych z terenu Powiatu Opolskiego”, Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej                                  

i Artystycznej "LIFE FOR DANCE" otrzymało wsparcie na zadanie "Z KLASYKĄ NA TY" warsztaty 

taneczne  i kulturoznawcze z mistrzami sztuki baletowej, Stowarzyszenie Mażoretek Polskich Rozwoju 

Kultury i Sportu na organizację zadania „V Międzynarodowej Parady Orkiestr Dętych Dobrzeń Wielki 

2015”, Forum dla Gminy Komprachcice otrzymało wsparcie na organizację „VI Jarmark Adwentowo 

Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Powiatu Opolskiego”, ANIMATOR Stowarzyszenie na rzecz 

wspierania inicjatyw kulturalnych w Gminie Łubniany zrealizowało zadania pn. XXII Regionalny 

Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie" im. Profesora Adolfa Dygacza, Stowarzyszenie "Nasz Grodziec" 

zrealizowało zadanie „IV Powiatowe Spotkania Kresowe”, Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek        

i Cheerleaderek Polskich otrzymało wsparcie na zorganizowanie Międzynarodowego Otwartego 

Pucharu Polski Mażoretek Opole 2015, Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne otrzymało dofinansowanie 

na  "XXIV Międzynarodowy Festiwal Drum Fest" oraz VII Przegląd Twórczości Artystycznej "Młode 

Opole 2015".  

4. Działania informacyjne, popularyzacyjne i edukacyjne związane  z promocją zabytków                        

i ochroną dziedzictwa kulturowego. 

W zakresie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych podjęto szereg działań. Oto 

niektóre z nich: w zabytkowym parku Domu Dziecka w Chmielowicach odbywały się zajęcia 

edukacyjne prowadzone przez nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowicach ( dla klas 

I-III łącznie dla 58 uczniów) oraz Publicznego Przedszkola w Chmielowicach (dla 25 przedszkolaków).                                                                      

W Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie – promocja odbywa się na założonej stronie internetowej 

DPS w Prószkowie, na której zamieszczono informację o zamku wraz z galerią fotografii. W 2014r. na 

terenie zabytkowgo parku zamkowego zorganizowano tzw. dzień otwarty pod nazwą „ W ogrodach 

Meluzyny”  połączony ze zwiedzaniem parku oraz odrestaurowanych pomieszczeń zamkowych. W tym 

dniu zamek zwiedziło ok. 300 osób. Niewątpliwie duże znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego 

ma coroczna (od 15 lat) organizacja  dożynek  powiatowo – gminnych, święta nawiązującego  do 

kultury i tradycji ludowej obejmującego imprezy kulturalne i rekreacyjne dla mieszkańców Powiatu 

Opolskiego. W omawianym okresie sprawozdawczym Powiat Opolski przeznaczył, w ramach dotacji 

celowej, na to przedsięwzięcie łącznie kwotę 270.000 zł. Warto zaznaczyć iż wydane w 2010 r. , 
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nakładzie łącznym 2 tys. egzemplarzy,  publikacje pt. ”Przyroda Powiatu Opolskiego” oraz 

„Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Opolskiego” nadal stanowią doskonały materiał o znaczeniu 

promocyjnym i edukacyjnym. Ponadto na stronie internetowej www.powiatopolski.pl w zakładce 

ZABYTKI umieszczona jest informacja o zabytkach Powiatu Opolskiego.  

5. Zakończenie 

Powyższe sprawozdanie jest kolejnym i ostatnim podsumowaniem realizacji czteroletniego  

Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012 – 2015. Niewątpliwie dokument 

ten był istotnym wstępem do realizacji projektów skierowanych na dbałość o dziedzictwo kulturowe 

regionu jak również jest motorem do podejmowania decyzji dotyczących ochrony wszystkich dziedzin 

kulturowej spuścizny. W okresie sprawozdawczym, w każdym z założonych w Programie obszarów 

podejmowano działania sprzyjające realizacji założeń programowych. Na szczególną uwagę zasługują te 

przedsięwzięcia, które nastawione były na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Ich efektem było 

zahamowanie procesów degradacji zabytków i poprawa stanu ich funkcjonowania. Rzeczą o kapitalnym 

znaczeniu jest troska o dziedzictwo kulturowe szczególnie w kontekście edukacji młodego pokolenia, 

jako forma kształtowania wrażliwości społecznej na tę problematykę. Wobec powyższego przy 

opracowaniu tez do kolejnego Programu na lata 2016 – 2019 należałoby uwzględnić działania 

wspierające inicjatywy podejmowane przez zarządców i właścicieli zabytków w sferze opieki nad 

zabytkami, rozwoju kultury z wykorzystaniem zasobów o znaczeniu historycznym. Z tego względu                 

w dalszym ciągu  wydaje się zasadne udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz 

budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków jak również wspieranie inicjatyw w zakresie 

troski o dziedzictwo kulturowe. A zatem zważywszy na dotychczasowe rezultaty można uznać, że tak 

wytyczony kierunek działań przynosi  wymierne efekty  w opiece i ochronie dziedzictwa kulturowego    

i zarazem stanowi doskonałe kryterium do określenia kluczowych założeń programowych w tym 

obszarze na kolejne cztery lata. 

http://www.powiatopolski.pl/

