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1. Wprowadzenie 

Program opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2019 został  przyjęty 

Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr 555/16 z dnia 18 lutego 2016 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. 2017 r., poz. 2187 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 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 działań 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. 

2017, poz. 1868 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; 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     

2016-2017. 

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 2016 i 2017 – jest pierwszym podsumowaniem 

czteroletniego Programu. W sprawozdaniu tym ujęto najistotniejsze działania w zakresie ochrony 

zabytków 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 Edukacji i Spraw Społecznych.     

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

następujące działania: 

 kontynuacja prowadzenia prac pielęgnacyjnych, adaptacyjnych, rewitalizacyjnych, remontowo- 

budowlanych oraz konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych będących własnością Powiatu 

Opolskiego, zabezpieczene i utrzymanie tych obiektów oraz ich otoczenia w jak najlepszym stanie; 

korzystanie z nich w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości,  

 ochrona i rewaloryzacja zabytkowych założeń zieleni, w tym przydworskich i przypałacowych,  

 ustanowienie przez starostę na wniosek Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

społecznych opiekunów zabytków; cofanie ustanowienia społecznych opiekunów zabytków; 

prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków; wydawanie osobom fizycznym legitymacji 

społecznego opiekuna zabytków a osobom prawnym zaświadczenia społecznego opiekuna zabytków, 

 pozyskanie środków zewnętrznych na prace przy obiektach zabytkowych oraz wspieranie inicjatyw 

sprzyjających pozyskiwaniu środków finansowych na ochronę zabytków, 

 uzwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego, łącznie                 

z uwarunkowaniami ochrony przyrody w decyzjach oraz innych aktach prawa lokalnego na terenie 

Powiatu, 

 zabezpieczenie w budżecie Powiatu środków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie będących własnością Powiatu; 
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 jednostki Powiatu Opolskiego, które w zarządzie trwałym posiadają obiekty wpisane do rejestru 

zabytków zobowiązane 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, 

 współpraca Powiatu Opolskiego z właścicielami zabytków (gminami, organizacjami 

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

zabytkowych jako atrakcje turystyczne. 

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 r. Uchwałą Nr XXVII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego.  

Dotacja mogła obejmować nakłady konieczne na:       

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,    
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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,      

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.  
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W roku 2016 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 drugiej elewacji południowej (szczyt – fasada) i elewacji wschodniej Domu 

Zakonnic w Czarnowąsach- II część 4 (kontynuacja). Zgromadzenie Sióstr otrzymało 

dofinansowanie w kwocie 25.872,00 zł. Wizualizacja obrazu po renowacji przedstawiona jest na 

zdjęciu nr 1 i 2.  

 

Zdjęcie nr 1: (Elewacja południowa szczyt i fasada Domu Zakonnic w Czarnowąsach przed i po remoncie, fot.archiwum 

Zgromadzenia Sióstr w Czarnowąsach). 
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Zdjęcie nr 2: (Elewacja wschodnia dekoracja podokienna Domu Zakonnic w Czarnowąsach przed i po remoncie, 

fot.archiwum Zgromadzenia Sióstr w Czarnowąsach). 

 

 

 

2) Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, ul. Górki 4,  

46-030 Murów na Konserwację konfesjonału z kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa                    

w Zagwiździu. Parafia otrzymała dofinansowanie w kwocie 13.656,54 zł. Wizualizacja przed i po 

renowacji przedstawiona jest na zdjęciu nr 3.  
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Zdjęcie nr 3: Konfesjonał przed i po renowacji (fot.archiwum Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Zagwiździu). 

 

 

3) Rzymskokatolicka Parafia Św. Rocha w Starych Budkowicach, ul. Zagwiździańska 2, 46-030 

Stare Budkowice, na „Wymianę pokrycia dachowego w kościele parafialnym św. Rocha w Starych 

Budkowicach” Parafia otrzymała dofinansowanie w kwocie 10.780,00 zł. Wizualizacja dachu przed                

i po renowacji przedstawiona jest na zdjęciach nr 4. 
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Zdjęcie nr 4: Pokrycie dachowe przed i po renowacji (fot.archiwum Rzymskokatolickiej Parafii p.w.Św. Rocha w Starych 

Budkowicach). 

 

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

Niemodlin na „Konserwację i restaurację polichromii ściennych w prezbiterium kościoła p.w. 

Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie – III etap”  Parafia otrzymała dofinansowanie w kwocie 17.248,00 

zł. Wizualizacja polichromii przed i po renowacji przedstawiona jest na zdjęciu nr 5. 

 

 

Zdjęcie nr 5: Polichromie ścienne w prezbiterium kościoła przed i po renowacji (fot.archiwum Rzymskokatolickiej Parafii 

p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Niemodlinie). 
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5) Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Antoniego w Luboszycach, ul. Kościelna 4,  46-022 

Luboszyce na „Wykonanie renowacji elewacji wieży kościelnej pw. św. Antoniego                                        

w Luboszycach” Parafia otrzymała dofinansowanie w kwocie 28.131,46 zł. Wizualizacja elewacji 

kościoła przed i po renowacji przedstawiona jest na zdjęciu nr 6. 

 

Zdjęcie nr 6: Wykonanie renowacji elewacji wieży kościelnej (fot.archiwum Rzymskokatolickiej Parafii pw.                    

Św. Antoniego w Luboszycach). 

 

 

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

Łubniany na „Wykonanie prac konserwatorskich przy drzwiach głównych oraz bocznych w kościele 

p.w. Św. Szczepana w Brynicy” Parafia otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.312,00 zł. Wizualizacja 

drzwi przed i po renowacji przedstawiona jest na zdjęciach nr 7 i 8.  
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Zdjęcie nr 7: Drzwi boczne przed i po renowacji (fot.archiwum Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Szczepana                            

w Brynicy). 

 

 

Zdjęcie nr 8: Drzwi główne kościoła przed i po renowacji (fot.archiwum Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Szczepana                            

w Brynicy). 



Sprawozdanie za lata 2016-2017 z realizacji „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu 

Opolskiego na lata 2016-2019” 

13 

 

Ponadto w 2016 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację w wysokości: 

 300.000,00 zł  Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katowickiej na pokrycie kosztów 

zadania pn. Czarnowąsy, dawny klasztor Norbetanek – Dom Zakonnic i Prałata (1682-88): remont 

konserwatorsko- budowlany z wystrojem architektoniczno- rzeźbiarskim elewacji południowej (szczytu) 

i elewacji wschodniej Domu Zakonnic - kontynuacja. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 

1.085319,70 zł. 

 150.000,00 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny                     

w Niemodlnie na pokrycie kosztów zadania pn. Niemodlin, polichromie ścienne w prezbiterium 

kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P. (XIVw., 1650 r., 1730 r.) konserwacja techniczna i estetyczna, 

restauracja– etap III. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 233.542,00 zł.  

 400.000,00 zł CENTRUM Sp. z o.o, jako pomoc de minimis przeznaczonej na pokrycie kosztów 

zadania pn. Niemodlin, Zamek (XIV przeb. XVII,XVIII w.): remont zabezpieczający konstrukcję więźb 

dachowych oraz pokrycia połaci dachowych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł:                  

1.202800,82 zł.  

 300.000,00 zł CENTRUM Sp. z o.o, jako pomoc de minimis przeznaczonej na pokrycie kosztów 

zadania pn. Niemodlin, Zamek (XIV przeb. XVII,XVIII w.): wykonanie prac zabezpieczających 

elementy konstrukcyjne (ściany, stropy, mury, sklepienia, filary) oraz zabezpieczenie tynków elewacji. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 684.612,92 zł. 

 30.000,00 zł Parafii pw. Bożego Ciała i św. Norberta w Czarnowąsach na pokrycie kosztów 

zadania pn. REF: Czarnowąsy, kościół p.w. Bożego Ciała i św. Norberts – ołtarz boczny p.w. 

Wniebowzięcia NMP (XVII w.): konserwacja i restauracja – etap III.  Całkowity koszt realizacji zadania 

wyniósł: 109.554,95 zł  

 

W  roku 2017 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł., w ramach której, wsparcie finansowe otrzymały 

następujące podmioty:  
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1. Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, ul. Górki 4,                       

46-030 Murów, na Konserwację i renowację Krucyfiksu w kościele pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Zagwiździu. Parafia  otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.800 zł. 

Wizualizacja Krucyfiksu przed i po renowacji przedstawiona jest na zdjęciach nr 9. 

 

Zdjęcie nr 9: Krucyfiks przed i po renowacji (fot.archiwum Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Zagwiździu). 

 

 

2. Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego w Prószkowie, pl. A. Zawadzkiego 19,                       

46-060 Prószków, na „Prowadznie robót budowlanych w zakresie wymiany okien w kościele pw. 

Św. Jerzego w Prószkowie” Parafia  otrzymała dofinansowanie w wysokości 64.000,00 zł. 

Wizualizacja okien przed i po renowacji przedstawiona jest na zdjęciach nr 10. 
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Zdjęcie nr 10: Okna kościoła przed i po renowacji (fot.archiwum Rzymskokatolickiej Parafii Św. Jerzego w Prószkowie). 

3. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie, Rynek 29,                       

49-100 Niemodlin, na „Pracę konserwatorską przy drewnianych zabytkach: chrzcielnicy oraz 

krucyfiksu z konsolą z kościoła pw. Imienia NMP w Szydłowcu Śląskim” Parafia  otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 41.500,00 zł. Wizualizacja zabytków przed i po renowacji 

przedstawiona jest na zdjęciach nr 11. 
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Zdjęcie nr 11: Chrzcielnica oraz krucyfiks z konsolą (fot. Archiwum Rzymskokatolickiej Parafii pw. NMP w Niemodlinie) 

Ponadto w 2017 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację  w wysokości : 

 100.000,00 zł  Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka na pokrycie kosztów zadania 

pn. Czarnowąsy, dawny Klasztor Norbetanek – Dom Zakonnic i Prałatura (1682-88 r.) remont 

konserwatorsko  - budowlany z wystrojem architektoniczno- rzeźbiarskim – Prałatura (1727-30 r.)- 

elewacja wschodnia – etap III. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 376.374,47 zł. 

 250.000,00 zł Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Opolu na pokrycie kosztów zadania pn. 

Ozimek, kościół ewangelicko- augsburski pw. św. Jana Chrzciciela (XIX w.): kompleksowy remont 

więźby dachowej i stropu – etap I. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 279.997,61 zł. 

 

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 2016 i 2017.         

Rok 2016 

Lp. Nazwa obiektu Zakres wykonanych prac Kwota 

dofinansowania 

w podziale na 

źródła 

dofinansowania 

1.  Zespół Szkół                              

w Tułowicach /Internat                    

ul. Zamkowa 1,                      

49-130 Tułowice 

Pałac Internat – Wykonanie projektu 

budowlanego remontu elewacji budynku z 

iluminacją.  

Całkowita kwota 

zadania: środki 

własne  

18.450,00 zł  

 

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej – 

roboty budowlane  

Całkowita kwota 

zadania: środki 

własne  

341.000,00 zł  

 

Park przypałacowy prace pielęgnacyjne zieleni 

parkowej  

Całkowita kwota 

zadania: środki 

własne  

540,00 zł  
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2. Dom Dziecka                          

w Chmielowicach 

ul. Nyska 18, 

46-070 Komprachcice 

1.Projekt – Inwentaryzacja zieleni z projektem 

gospodarki drzewostanem oraz nasadzeń 

zamiennych i uzupełniających. 

2. Wycinka sanitarna drzew 59 szt.  w Parku 

zabytkowym.  

 

Środki własne 

3 075,00 zł 

 

Środki własne 

11.445,00 zł 

 

3. Dom Pomocy Społecznej 

/Zamek  w Prószkowie                

ul. Zamkowa 8,                       

46-060 Prószków 

Wykonanie prac konserwatorskich i robót 

budowlanych wież zamkowych w Prószkowie. 

Projekt budowlany, roboty budowlane.  

 

Wykonanie dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej muru fosy zamku w 

Prószkowie.  

Środki własne 

396.610,00 zł 

 

 

 

 

Środki własne 

6.800,00 zł 

 

4.  Zarząd Dróg 

Powiatowych  

ul. Ks. Opolskich 27 ,  

45-005 Opole 

„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 

1807/ O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 

16+675 do km 17+101 oraz budowa mostu w 

km 16+675 i rozbudowa mostu w km 16+850 

w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą oraz 

budową kładki pieszo- rowerowej” Etap 3 

rozbudowa mostu w km 16+850   

Środki własne 

577 223,72 zł 

Budżet państwa 

577 223,71 zł 

Całkowita 

wartość zadania 

1 154 447,43 zł 
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Rok 2017 

Lp. Nazwa obiektu Zakres wykonanych prac Kwota 

dofinansowania              

w podziale na źródła 

dofinansowania 

1.  Zespół Szkół                        

w Tułowicach 

/Internat                    

ul. Zamkowa 1,                      

49-130 Tułowice 

Rekonstrukcja tarasu pałacowego z fontanną     

w ramach rewitalizacji techniczno- 

przyrodniczej zabytkowego parku 

przypałacowego – roboty budowlane. 

Całkowita kwota 

zadania: środki własne  

200.000,00 zł  

 

Wykonanie projektu wentylacji z rekurperacją 

sal sypialnianych oraz sal balowych – prace 

projektowe. 

Całkowita kwota 

zadania: środki własne  

29.889,00 zł  

 

Wykonanie projektu strzelnicy sportowej na 

poddaszu.  

Całkowita kwota 

zadania: środki własne  

11.439,00 zł  

 

  
Regeneracja balkonu nad wejściem do pałacu 

cz.1  

 

Odbudowa stropu i dachu pawilonu 

ogrodowego  

 

Modernizacja sal sypialnianych i ciągów 

komunikacyjnych  

 

 

Park przypałacowy prace pielęgnacyjne zieleni 

parkowej  

 

Całkowita kwota 

zadania: środki własne  

20.615,00 zł  
 

środki własne  

54.960,00 zł  
 

 

środki własne  

99.993,53 zł  
 

środki własne  

15.658,00 zł  
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  2. Dom Pomocy 

Społecznej /Zamek             

w Prószkowie                

ul. Zamkowa 8,                       

46-060 Prószków 

Remont muru fosy zamku w Prószkowie. 

Roboty budowlane i nadzór inwestroski.   

 

Środki własne 

18.906,19 zł 

 

 

 

 

 

3. Dom Dziecka                       

w Chmielowicach 

ul. Nyska 18, 

46-070 Komprachcice 

Pielęgnacja i chirurgia drzew, usuwanie suszu 

gałęziowego w Parku zabytkowym – szt. 53 

 

 

Środki własne 

23.317,50 zł 

 

 

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: 

Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu wydał następujące decyzje/ pozwolenia 

budowlane odnoszące się do obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru: 

Rok 2016: Kościół św. Jadwigi w Chróściciach Dec. Nr 987/2016, budynek magazynowy ul. Polna 3                   

w Kępie – rozbiórka Dec. Nr 31/R/2016, budynek w kompleksie huty żelaza w Zagwiździu Dc. Nr 

133/2016, placówka pocztowa w Tułowicach Dec. Nr 409/2016, budynek przemysłowy                                

ul. Świerczewskiego w Tułowicach Dec. Nr 28/2017, DPS Prószków Dec. Nr 173/2016 i Dec. Nr 

703/2016, Kościół w Prószkowie Dec.964/2016, Zamek w Karłowicach Dec. Nr 499/2016, Most przy 

Zamku w Karłowicach Dec. Nr 1053/2016, budynek usługowy ul. Bohaterów Śląskich 34                               

w Niemodlinie Dec. Nr 453/2016, budynek mieszkalny ul. Bohaterów Śląskich 17 w Niemodlinie Dec. 

Nr 878/2016, budynek mieszkalny Rynek 12 w Niemodlinie Dec. 641/2016, budynek mieszkalny                 

ul. Drzymały 4 w Niemodlinie Dec. Nr 252/2016, budynek mieszkalny Rynek 11 w Niemodlinie Dec. 

Nr 42/2016, budynek mieszkalny Rynek 11 w Niemodlinie Dec. 43/2016, budynek mieszkalno – 
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usługowy Rynek 26 w Niemodlinie Dec.14/2016, Klasztor Stare Budkowice Dec. Nr 652/2016, budynek 

w zespole dawnej fabryki porcelany ul. Świerczewskiego 33 w Tułowicach Dec. Nr 620/2016, budynek 

mieszkalny ul. Wiejska 34 w Grabczoku Dec. Nr 76/2016, budynek mieszkalny Rynek 15                              

w Niemodlinie Dec. Nr 947/2016, Kościół św. Szczepana w Brynicy Dec. Nr 176/2016, mury obronne             

i Basteja w Niemodlinie Dec. Nr 261/2016, budynek mieszkalny Rynek 20 w Niemodlinie Dec. Nr 

732/2016.        

Wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku: Niemodlin Rynek (oświetlenie) Dec. Nr 

816/2016, Niemodlin Rynek Drzymały Kilińskiego (oświetlenie) Dec. Nr 1076/2016.  

Rok 2017: Kościół w Dąbrowie Dec. Nr 99/2017, Kostnica w Brynicy – rozbiórka Dec. Nr 35/R/2017, 

Dom Zgromadzenia Sióstr w Chrząstwicach Dec. Nr 546/2017, budynek mieszkalny ul. Wyzwolenia 17 

w Ozimku Dec. Nr 214/2017, Pałac ul. Zamkowa 15 w Tułowicach Dec. 39/2017, budynek mieszkalny 

ul. Rynek 15 w Niemodlinie Dec. Nr 807/2017,  budynek mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 

22 w Niemodlinie Dec. Nr 813/2017, budynek mieszkalny ul. Kilińskiego 5 w Niemodlinie Dec.                   

Nr 836/2017, budynek mieszkalny ul. Opolska 24 w Starych Siołkowicach Dec. Nr 73/2018, Kościół                    

w Prószkowie Dec. Nr 222/2017, budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie Dec.                 

Nr 701/2017, budynek mieszkalny ul. Drzymały 15 w Niemodlinie Dec. Nr 852/2017, budynek 

mieszkaniowo- usługowy ul. Podgórna 31 w Niemodlinie Dec. Nr 265/2017, budynek gminy                 

ul. Bohaterów Powstan Śląskich 37 w Niemodlinie Dec. Nr 756/2017, Zamek w Niemodlinie Dec.                 

Nr 123/2017.   

Wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku: Niemodlin Rynek 24-24A (kanalizacja) Dec. 

Nr 147/2017, oświetlenie budynku bramnego Zamku w Niemodlinie Dec. Nr 875/2017, oświetlenie 

murów i basteji Zamku w Niemodlinie Dec. Nr 842/2017.  

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

nieruchomościami będącymi zabytkami  w latach 2016 – 2017 podjął następujące działania: 
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Pozwolenie 

Wojwódzkiego 

Konserwatora 

Zabytków w Opolu na : 

Właściciel 

nieruchomości 

Obręb Oznaczenie 

nieruchomości 

Data zbycia 

Darowizna na rzecz 

Uniwersytetu 

Opolskiego – 

pozwolenie z dnia 

16.01.2017 r.                         

Nr 30/N/2017 

Powiat Opolski Prószków 

Pomologia 

Działka Nr 

1109/5 z km.8 

o powierzchni 

0,2937 

25.09.2017 r.  

Darowizna na rzecz 

Uniwersytetu 

Opolskiego – 

pozwolenie z dnia 

09.05.2013r. Nr 

279/N/2013 

Powiat Opolski Prószków 

Pomologia 

1112/2                     

z km.8                        

o powierzchni 

8,5615 ha 

20.01.2016 r.  

     

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 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 2016 dofinansowano 10 podmiotów na łączną 

kwotę 28. 000,00 zł. Do nich należą:  

Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne „XXV Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST”, Polskie 

Stowarzyszenie Perkusyjne, VIII Przegląd Artystyczny „Młode Opole”, Fundacja PRO-LEGE w Opolu 

„Chcę żyć bezpiecznie”, Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski „Wycieczka czterodniowa do 

Szczecina i okolic dla członków Polskiego Związku Niewidomych i ich opiekunów z terenu powiatu 

opolskiego”, Stowarzyszenie FAIR PLAY „I powiatowy przegląd folklorystyczny zespołów wokalno 

tanecznych działających na terenie powiatu opolskiego, Stowarzyszenie FAIR PLAY „Ja i moja mała 

ojczyzna- dziedzictwo kulturowe i historyczne powiatu opolskiego, Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej  
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i Artystycznej „LIFE FOR DANCE” „Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców 

Powiatu Opolskiego w kraju i za granicą poprzez udział tancerzy zamieszkałych na terenie Powiatu 

Opolskiego w Mistrzostwach Świata podczas IDO WORLD BALLET, MODERN AND JAZZ 

CHAMPIONSHIPS w Wetzlar w dniach 25-30.10.2016 r., Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej                     

i Artystycznej  „Z KLASYKĄ NA TY” Warsztaty taneczne i kulturoznawcze z mistrzami sztuki 

baletowej i tańca współczesnego, Forum dla Gminy Komprachcice „VII Jarmark Adwentowo 

Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Powiatu Opolskiego, Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”                          

„V Powiatowe Spotkania – Święto Pieroga”.                  

W roku 2017 dofinansowano 9 podmiotów na łączną kwotę 28.000,00 zł. Do nich należą:  

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski „Wycieczka 4-dniowa do Torunia i okolic dla członków 

Polskiego Związku Niewidomych i ich opiekunów z terenu powiatu opolskiego”, Stowarzyszenie 

„FAIR PLAY” „ II powiatowy przegląd grup artystycznych działających na terenie powiatu opolskiego 

oraz na zadanie pn. „Powiat opolski- wczoraj i dziś”, Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne „XXVI 

Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST” oraz „IX Przegląd Twórczości Artystycznej Młode Opole 

2017”, Fundacja ProLege „Chcę żyć bezpiecznie”, Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej 

„Life for dane” „Z KLASYKĄ NA TY” – trzecia edycja warsztatów tanecznych i kulturoznawczych                

z mistrzami sztuki baletowej i tańca współczesnego, Stowarzyszenie Forum dla Gminy Komprachcice                

„ VIII Jarmark Adwentowo Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Powiatu Opolskiego”, Towarzystwo 

Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim „ Koncert powiatowy – prezentacja zespołów 

mniejszości niemieckiej z powiatu opolskiego”.  

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-IV łącznie dla 65 uczniów) oraz Publicznego Przedszkola w Chmielowicach                                     

(dla 25 przedszkolaków).                                                                       
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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 2017 r. został wydany kalendarz na rok 2018 oraz ulotka informacyjna o Domu Pomocy Społecznej 

w Prószkowie.   

Niewątpliwie duże znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego ma coroczna organizacja  

dożynek  powiatowo – gminnych, święta nawiązującego  do kultury i tradycji ludowej obejmującego 

imprezy kulturalne i rekreacyjne dla mieszkańców Powiatu Opolskiego. Na stronie internetowej 

www.powiatopolski.pl w zakładce ZABYTKI umieszczona jest informacja o zabytkach Powiatu 

Opolskiego.  

5. Zakończenie 

Powyższe sprawozdanie jest pierwszym etapem podsumowania realizacji czteroletniego  

Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2019. Niewątpliwie dokument 

jest 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. 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. 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 a zarazem stanowi doskonałe kryterium do określenia 

kluczowych założeń programowych w tym obszarze na kolejne dwa lata. Doskonaląc zasady udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym                    

do rejestru zabytków Rada Powiatu Opolskiego w dniu 21 grudnia 2017 r. podjęła Uchwałę                         

Nr. XXXV/259/17 wprowadzając korzystne dla wnioskodawców modyfikacje.  

http://www.powiatopolski.pl/

