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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. 2018 r., poz. 2067 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. 

2019, poz. 511 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  2018-

2019. 

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 2018 i 2019 – jest ostatnim 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 Edukacji i Spraw Społecznych.         

 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 zabytkami 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 2017 Uchwałą Nr XXXV/259/17 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,      

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,      



Sprawozdanie za lata 2018-2019 z realizacji  

„Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2019” 

6 

 

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 2018 zaplanowano kwotę 200.000,00 zł., w ramach której, wsparcie finansowe otrzymały 

następujące podmioty:  

1) Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu - ul. Górki 4,  

46-030 Murów, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane                                             

z „Pracami konserwatorskimi ambony z kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa                

w Zagwiździu”. Parafia otrzymała dofiansowanie w kwocie 28.972,64 zł.                                                

Wizualizacja ambony przed i  po renowacji przedstawiona jest na zdjęciu nr 1 i 2.  
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Zdjęcie nr 1: Ambona z kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu  przed i po remoncie     

(fot. dr Beata Wiewiórka) . 

 

  

 

Zdjęcie nr 2: Ambona z kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu przed i po remoncie                  

(fot. dr Beata Wiewiórka). 
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2) Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego w Prószkowie, pl. Rynek 19, 46-060 Prószków, na prace 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Odwilgoceniem murów kościoła pw. św. 

Jerzego w Prószkowie i skotwienie rozszczelniającego się muru kościoła ”. Parafia otrzymała wsparcie                  

w kwocie 86.472,86 zł. Zdjęcia podczas wykonywania prac przedstawione są poniżej.  

 

 
Zdjęcie nr 3: Prace przy odwilgoceniu murów kościoła pw. św. Jerzego w Prószkowie (fot. ks. dr hab. Andrzej Hanich).  

 

3) Gmina Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków związane z „Pracami konserwatorskimi przy zabytku rzeźby św. Jana Nepomucena z 1755 r.” 

Gmina otrzymała wsparcie w wysokości 6.086,39 zł. Wizualizacja figury przed i po renowacji 

przedstawiona jest na zdjęciach nr 4. 
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Zdjęcie nr 4: Reźba św. Jana Nepomucena z 1755r. – kapliczka w Gminie Murów przy drodze do Opola dz. Nr 321  przed                 

i po remoncie (fot. dr Beata Wiewiórka).  
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4) Gmina Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów na prace przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków związane z „Pracami konserwatorskimi przy zabytku rzeźby św. Jana Nepomucena  z 1870 r.”  

Gmina otrzymała wsparcie w kwocie 3.322,83 zł. Wizualizacja figury przed i po renowacji 

przedstawiona jest na zdjęciach nr 5. 

 

 

 

Zdjęcie nr 5: Rzeźba św. Jana Nepomucena z 1755r. – kapliczka w Starych Budkowicach w Gminie Murów przed i po 

remoncie (fot. dr Beata Wiewiórka).  
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5) Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Antoniego, ul. Kościelna 4, 46-022 Luboszyce, na prace przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane  z „Robotami budowlanymi w kościele parafialnym 

pw. św. Antoniego w Luboszycach ”. Parafia otrzymała dofinansowanie w kwocie 14.953,63 zł.    

Wizualizacja robót  przedstawiona jest na zdjęciu nr 6. 

  

Zdjęcie nr 6: Konserwacja drzwi wejściowych w kościele pw. św. Antoniego w Luboszycach przed i po remoncie (fot. ks. 

Krzysztof Kublin). 

 

 

6)  Osobie fizycznej, ul. Stawowa 4, 46-037 Kurznie, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków związane z „Zamkiem Karłowice XVI w. Ratunkowy remont – kontynuacja. Stabilizacja 

przypór i ścian- Etap I”. Przyznano dofiansowanie w kwocie 30.333,40 zł. 

Wizualizacja robót  przedstawiona jest na zdjęciu nr 7. 
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Zdjęcie nr 7: Prace przy Zamku w Karłowicach  dotyczące stabilizacja przypór i ścian (fot.Krystyna Gniot).  

 

7)  Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Rocha, ul. Szkolna 5, 49-130 Tułowice, na prace przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków związane  z „Pracami konserwatorskimi płyty nagrobnej Henryka von 

Dreske umieszczonej w murze otaczającym kościół parafialny pw. Św. Rocha w Tułowicach” w kwocie 

29.858,25 zł.   Wizualizacja robót przed i po renowacji przedstawiona jest na zdjęciach nr 8 i 9. 

Zdjęcie nr 8: Prace przy płycie nagrobnej Henryka von Dreske umieszczonej w murze otaczającym kościół parafialny pw. 

Św. Rocha w Tułowicach (fot.Aleksandra Żalik).  
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Zdjęcie nr 9: Prace przy płycie nagrobnej Henryka von Dreske umieszczonej w murze otaczającym kościół parafialny pw. 

Św. Rocha w Tułowicach  (fot.Aleksandra Żalik). 
 

Ponadto Powiat Opolski na podstawie podjętej w dniu 1 lutego 2018 r. Uchwały Rady Powiatu nr 

XXXVI/266/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola, przekazał środki                         

w wyskości 50.000,00zł dla Parafii Katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu na 

zadanie pn. Renowacja ścian i sklepień tynkowanych chóru katedry, renowacja i konserwacja ściany 

północnej, renowacja i konserwacja ściany południowej, renowacja i konserwacja elementów okien               

i spływów, renowacja sklepień katedry.  

 

W  roku 2019 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł., w ramach której, wsparcie finansowe otrzymały 

następujące podmioty:  

1) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marcina, ul. ks. Klimasa 18, 46-050 Tarnów Opolski, na 

prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Konserwacją techniczną                            

i estetyczną grupy rzeźbiarskiej „Ukrzyżowanie” (XVI-XVII w.) z gotyckiej kaplicy Św. Marcina                        

w kościele św. Marcina w Tarnowie Opolskim.Parafia otrzymała wsparcie w kwocie 26.274,00zł. 

Wizualizacja rzeźby przed i po renowacji przedstawiona jest na zdjęciach nr 10. 
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Zdjęcie nr 10: Rzeźba z grupy „Ukrzyżowanie” przed i po renowacji (fot. ks. Tomasz Piontek). 

 

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

46-030 Murów,  na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Pracami 

konserwatorskimi obrazu „Grupa Ukrzyżowania” z kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Zagwiździu . Parafia otrzymała wsparcie w kwocie 33.701,00 zł. Wizualizacja obrazu 

przed i po renowacji przedstawiona jest na zdjęciach nr 11. 
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Zdjęcie nr 11: Obraz „Grupa Ukrzyżowania” przed i po renowacji (fot.dr Beata Wiewiórka). 

 

 

3. Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu - ul. Górki 4, 46-030 

Murów, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Pracami remontowymi 

systemu powietrznego organów z kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa                          

w Zagwiździu. Parafia otrzymała wsparcie w wysokości 40.025,00zł. Wizualizacja organów przed i po 

renowacji przedstawiona jest na zdjęciach nr 12. 
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Zdjęcie nr 12: Organy z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu przed i po renowacji. fot.Henryk Hober. 

Ponadto w 2019 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację  w wysokości : 

• 60.000,00 zł  przedsiębiorstwu - Start Management Piotr Gerber na pokrycie kosztów zadania pn. 

Tułowice, budynek administracji d. fabryki porcelany „RS Tillowitz”(1904r.): remont dachu wraz                     

z wykonamiem instalacji odgromowej. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 224.977,07zł. 

• 100.000,00zł Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie na pokrycie kosztów 

zadania pn. Dąbrowa, kościół p.w. św. Wawrzyńca (XVIIw.): remont hełmu oraz stropów i schodów 

wieży. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 250.351,78 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 2018 i 2019.     
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Rok 2018  

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 – Modernizacja sal 

sypialnych i ciągów komunikacyjnych 

– roboty budowlane   

Całkowita kwota 

zadania: środki 

własne  

105 840,00 zł  

 

Pałac Internat – Modernizacja sal 

sypialnych i ciągów komunikacyjnych 

– roboty stolarskie 

Całkowita kwota 

zadania: środki 

własne  

29 778,45 zł  

 

Pałac Internat – Roboty zieleniarskie 

na rabacie tylnej pomiędzy skrzydłami 

pałacu w ramach rewitalizacji 

techniczno- przyrodniczej 

zabytkowego parku przypałacowego   

Całkowita kwota 

zadania: środki 

własne  

105 163,30 zł  

 

Park przypałacowy – Prace 

pielęgnacyjne zieleni parkowej  

Całkowita kwota 

zadania: środki 

własne  

29 778,00 zł  

 

2. Dom Dziecka                          

w Chmielowicach 

ul. Nyska 18, 

46-070 Komprachcice 

Inwentaryzacja zieleni z projektem 

gospodarki drzewostanem oraz 

nasadzeń zamiennych i 

uzupełniających..  

 

 

Środki własne 

14 668,00 zł 
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Rok 2019  

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 – Rekonstrukcja tarasu 

pałacowego z fontanną w ramach 

rewitalizacji techniczno- przyrodniczej 

zabytkowego parku przypałacowego    

Całkowita kwota 

zadania: środki 

własne  

80 950,00 zł  

 

Pałac Internat – Wykonanie projektu 

oraz wentylacji pomieszczeń kuchni w 

internacie – prace projektowe i roboty 

budowlane  

Całkowita kwota 

zadania: środki 

własne  

98 000,00 zł  

 

Pałac Internat – Wykonanie remontu i 

renowacji ganku pałacowego – roboty 

budowlane  

Całkowita kwota 

zadania: środki 

własne  

80 000,00 zł  

 

Budynek szkolny – Wykonanie 

projektu remontu instalacji 

elektrycznej – prace projektowe   

Całkowita kwota 

zadania: środki 

własne  

20 000,00 zł  

 

Park przypałacowy – Prace 

pielęgnacyjne zieleni parkowej.  

Całkowita kwota 

zadania: środki 

własne  

5 000,00 zł  

 

2. Dom Dziecka                          

w Chmielowicach 

ul. Nyska 18, 

46-070 Komprachcice 

Inwentaryzacja zieleni z projektem 

gospodarki drzewostanem oraz 

nasadzeń zamiennych i 

uzupełniających. 

 

Środki własne 

10.000,00 zł 

 

3. Dom Pomocy Społecznej 

/Zamek  w Prószkowie                

ul. Zamkowa 8,                       

 Wymiana okien na parterze w zamku 

od strony dziedzińca DPS Prószków 

Roboty budowlane +nadzór 

Środki własne 

50.000,00 zł 
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46-060 Prószków inwestorski. 

 

Wymiana pokrycia dachowego na 

przyczółkach wież zamkowych DPS 

Prószków Roboty budowlane + nadzór 

inwestorski.  

 

Środki własne 

130.000,00 zł 

 

4.  Zarząd Dróg 

Powiatowych  

ul. Ks. Opolskich 27 ,  

45-005 Opole 

Most w km 6+ 188 w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1705 O w m. Turawa 

JNI 01014388 -Przygotowanie 

dokumentacji technicznej  

Środki własne  

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: 

L

p. 

Zakres prac Rok 

2018 

lub 

2019 

Nazwa obiektu Wydanie decyzji 

pozwolenia 

budowlanego 

Uwagi 

1. Prowadzenie prac 

konserwatorskich, 

restauratorskich lub 

robót budowlanych 

2019 

 

 

2019 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny, ul. 

Dworcowa, Łubniany 

Dom Pomocy Społecznej, 

ul. Zamkowa 8, Prószków 

Budynek mieszkalno-

usługowy, ul Drzymały 4, 

Niemodlin 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny, ul. Rynek 

3/1, Niemodlin 

Rewitalizacja zabytkowego 

parku, ul. Pomologia 11, 

Prószków 

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny, 

DEC. NR 697/2019 

 

 

DEC. NR 427/2019 

 

DEC. NR 1276/2019 

 

 

DEC. NR 1216/2019 

 

 

DEC. NR 164/2019 

 

 

DEC. NR 128/2019 
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2019 

 

2019 

 

2019 

 

2019 

 

2019 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

2018 

 

2018 

Skarbiszowice 16 

Zamek wraz z parkiem, ul. 

Zamkowa ,  Dąbrowa 

Zamek, ul. Rynek 55,  

Niemodlin 

Bramy Prószków, ul. 

Pomologia, Prószków 

Kościół, ul. Krótka, Grabin 

 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny, ul. Rynek 

18/7, Niemodlin 

Kościół pw. Piotra i Pawła, 

ul. Kościelna 2, Chróścina 

Opolska 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny, ul. 

Zamkowa 12/3, Domecko 

Budynek internatu Zespołu 

Szkół w Tułowicach, ul. 

Zamkowa 1, Tułowice 

Dworzec PKP, ul. 

Dworcowa 2,  Murów 

Szkoła z internatem, ul. 

Zamkowa 1,  Tułowice 

Kamienica, ul. Szewska 1,  

Niemodlin 

 

DEC. NR 1345/2019 

 

DEC. NR 204/2019 

 

DEC. NR 874/2019 

 

 

 

DEC. NR 110/2019 

 

 

DEC. NR 458/2018 

 

 

DEC. NR 732/2018 

 

 

DEC. NR 1097/2018 

 

 

DEC. NR 468/2018 

 

DEC. NR 657/2018 

 

DEC. NR 1045/2018 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja 

umarzająca 

2. Wykonywanie robót 

budowlanych w 

otoczeniu zabytku  

2019 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

 

2018 

 

2018 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny,ul. Lwicka 2,  

Niemodlin 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny,ul. Lwicka 2, 

Niemodlin 

Termomodernizacja 

budynku PSP, ul. 

Wołczyńska 14, Stare 

Budkowice 

Rewitalizacja zabytkowego 

parku, Skarbiszów 

Rewitalizacja zabytkowego 

parku, Skarbiszów 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny,ul. Lwicka 2, 

Niemodlin 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny,ul. Lwicka 2, 

Niemodlin 

DEC. NR 56/2019 

 

 

DEC. NR 57/2019 

 

 

DEC. NR 620/2019 

 

 

 

DEC. NR 246/2018 

 

DEC. NR 253/2018 

 

DEC. NR 1083/2018 

 

 

DEC. NR 1084/2018 
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2018 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

2018 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny,ul. Lwicka 2, 

Niemodlin 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny,ul. Lwicka 2, 

Niemodlin 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny,ul. Lwicka 2, 

Niemodlin 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny, ul.Lwicka 2, 

Niemodlin 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny,ul. Lwicka 2, 

Niemodlin 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny,ul. Lwicka 2, 

Niemodlin 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny,ul. Lwicka 2, 

Niemodlin 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny, ul. Lwicka 

2, Niemodlin 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny,ul. Lwicka 2, 

Niemodlin 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny,ul. Lwicka 2, 

Niemodlin 

DEC. NR 1085/2018 

 

 

DEC. NR 1086/2018 

 

 

DEC. NR 1087/2018 

 

 

DEC. NR 1088/2018 

 

 

DEC. NR 1089/2018 

 

 

DEC. NR 1090/2018 

 

 

DEC. NR 1091/2018 

 

 

DEC. NR 1092/2018 

 

 

DEC. NR 1093/2018 

 

 

DEC. NR 1094/2018 

 

3. Prowadzenie badań 

archeologicznych 

2019 Rolnicza elektrociepłownia 

biogazowa, Zimnice Małe 

DEC. NR 614/2019  
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✓ 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 2018 dofinansowano 8 podmiotów na łączną kwotę 

28. 000 zł. Do nich należą:  

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski na zdanie pn. Wycieczka 5-dniowa Gdańsk, Sopot dla 

członków Polskiego Związku Niewidomych i ich opiekunów z terenu powiatu opolskiego, 

Stowarzyszenie „FAIR PLAY” na zdanie pn. III powiatowy przegląd grup artystycznych działających 

na terenie powiatu opolskiego, Stowarzyszenie „FAIR PLAY” na zdanie pn. Powiat opolski – wczoraj 

part.2, Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne na zdanie pn. XXVII Międzynarodowy Festiwal DRUM 

FEST, Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej „Life for dance” na zdanie pn.  „Z KLASYKĄ 

NA TY”- czwarta edycja warsztatów tanecznych i kulturoznawczych z mistrzami sztuki baletowej i tańca 

współczesnego, Stowarzyszenie Forum dla Gminy Komprachcice na zdanie pn.  IX Jarmark Adwentowo 

Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Powiatu Opolskiego, Towarzystwo Społeczno- Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim na zdanie pn. Koncert powiatowy – prezentacja zespołów mniejszości 

niemieckiej z powiatu opolskiego, Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „AKCES” na zdanie pn.   

I Festiwal Artystyczny „Tobie Polsko”.  

W roku 2019 dofinansowano 8 podmiotów na łączną kwotę 28.000 zł. Do nich należą:  

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski na zdanie pn. Wycieczka 5-dniowa na Mazury dla 

członków Polskiego Związku Niewidomych i ich opiekunów z terenu Powiatu Opolskiego, 

Stowarzyszenie „FAIR PLAY” na zdanie pn. IV powiatowy przegląd grup artystycznych działających 

na terenie powiatu opolskiego, Stowarzyszenie „FAIR PLAY” na zdanie pn.  Powiat Opolski niejednym 

zabytkiem stoi!, Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „AKCES” na zdanie pn. II Festiwal 

Artystyczny „Tobie Polsko”, Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej 

na zdanie pn. Jarmark Bożonarodzeniowy 2019 , Stowarzyszenie Forum dla Gminy Komprachcice na 

zdanie pn. X Jarmark Adwentowo Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Powiatu Opolskiego, 

Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zdanie pn.  Koncert powiatowy – 

prezentacja zespołów mniejszości niemieckiej z powiatu opolskiego, Stowarzyszenie Mażoretek 

Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu na zdanie pn. XI Ogólnopolski Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal 

Sztuki Cyrkowej „Magia Cyrku”.  
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4. Działania informacyjne, popularyzacyjne i edukacyjne związane z promocją zabytków                        

i ochroną dziedzictwa kulturowego. 

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 kolejnym 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. 

http://www.powiatopolski.pl/

