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UCHWAŁA NR XL/283/22 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego 
na lata 2020 – 2023 za okres od 2020 do 2021 roku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2021 r.,  poz. 710 z późn. zm.) Rada  Powiatu Opolskiego uchwala,  co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na 
lata 2020 – 2023 za okres od 2020 do 2021 roku,  stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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1. Wprowadzenie 

 Program opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2020 – 2023 został  przyjęty Uchwałą 

Rady Powiatu Opolskiego Nr XVI/1159/19 z dnia 19 grudnia 2019 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. 2021 r., poz. 710 z późn. zm). Według jej zapisów 

celem programu winno być w szczególności:                                       

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

archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody  i równowagi ekologicznej,                       

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

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

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

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

zabytkami,                                      

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

związane z wykorzystaniem zabytków,                            

6) 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. 

2020, poz. 920 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 – 2020 – uzupełnienie 2005; 

Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego; uproszczoną 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  2020-

2021. 

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 2020 i 2021 – jest pierwszym podsumowaniem 

czteroletniego Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2020 – 2023.  

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 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, 

• 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 za granicą 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: Uchwałą Nr XXXV/259/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia  21 grudnia 2017 (okres jej 

obowiązywania upłynął z dniem 31 grudnia 2020 r.) oraz Uchwałą nr XXX/220/21 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2021r.  

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,          
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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 drzwi  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.  

  

ROK 2020 

 

W roku 2020 Zarząd Powiatu Opolskiego Uchwałą Nr 746/20 z dnia 13 stycznia 2020 r. ogłosił 

nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło 5 wniosków w terminie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu 

Opolskiego tj. do 10 lutego 2020 r.  

O dotację ubiegały się: 

1)  Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Antoniego w Luboszycach: ul. Kościelna 4, 46-022 Luboszyce,  

2) Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Niemodlinie: Rynek 29,             

49-100 Niemodlin,  

3) Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich: ul. Opolska 37, 46-061 

Źlinice, 
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4) Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mikołaja w Grabinie: ul. Krótka 10, 49-100 Niemodlin, 

5) Fundacja na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313: Rynek 55, 49-100 Niemodlin.  

 Jednakże Zarząd Powiatu Opolskiego na posiedzeniu w dniu 23 marca 2020. podjął uchwałę                                

o zakończeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków                  

w 2020 r. bez przyznania dotacji, w związku ze stanem wyższej konieczności spowodowanym zagrożeniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia 

stan pandemii, a w tym także stan epidemiczny w Polsce wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 20 marca 2020 r. ( Dz. U. z 2020r. poz. 491 ). 

Zaplanowaną kwotę 100.000,00 zł., przeznaczono na walkę z pandemią COVID-19.  

Natomiast w roku 2020 Samorząd Województwa Opolskiego przyznał dotację w wysokości: 

• 74.000,00 zł  na remont wieży (górnej części od gzymsu głównego do hełmu) w Parafii pw. św. 

Wawrzyńca w Dąbrowie; 

• 30.320,35 zł na konserwację i renowację ołtarza głównego w Parafii  pw. Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Marii Panny w Chrząstowicach.  

 

W 2020 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu  przyznał dotację  w wysokości : 

• 15.000,00 zł  na odtworzenie szklanego zadaszenia nad pracownią projektowania i zdobienia porcelany 

w zespole dawnej fabryki porcelany w Tułowicach; 

• 21.000,00 zł na prace konserwatorskie rzeźby Krucyfiksu z kościoła parafialnego pw. Św. Jana 

Chrzciciela w Zimnicach Wielkich.  
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ROK 2021 

 

W roku 2021 Zarząd Powiatu Opolskiego Uchwałą Nr 1551/21 z dnia 20 maja 2021 r. ogłosił nabór 

wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego w 2021 r.  na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się               

w gminnej ewidencji zabytków.  

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło 5 wniosków w terminie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu 

Opolskiego tj. do 4 czerwca  2021 r.  

W  roku 2021 w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. w ramach której, wsparcie 

finansowe otrzymały następujące podmioty:  

1) Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich, ul. Opolska 37, 

46-061 Zimnice Wielkie, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane                                    

z „Konserwacją obrazu św. Rocha z I poł. XIX w”. 

Parafia otrzymała wsparcie w kwocie 5.415,00 zł.  

Wizualizacja obrazu przed i po renowacji przedstawiona jest na zdjęciach nr 1 i 2.           

  

 Zdjęcie nr 1:  Obraz św. Rocha z I poł. XIX w.  przed i po renowacji (fot. Art. Studio Arkadiusz Madej). 
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Zdjęcie nr 2:  Obraz św. Rocha z I poł. XIX w.  przed i po renowacji (fot. Art. Studio Arkadiusz Madej). 

 

 

 

2) Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach, ul. Stawowa 2, 46-046 

Bierdzany, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Fumigacją – gazowaniem 

drewnianego zabytkowego kościoła w Bierdzanach”.  

Parafia otrzymała wsparcie w kwocie 27.025,00 zł.  

W związku z przeprowadzoną analizą budynku kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach 

stwierdzono w nim obecność szkodnika drewna tj. spuszczela pospolitego oraz kołatka domowego                     

w całej kubaturze kościoła. Z uwagi na to konieczne było przeprowadzenie zabiegu fumigacji przez 

specjalistyczną firmę w całej kubaturze drewnianego kościoła poprzez zastosowanie metody gazowania 

przy użyciu gazu „fosforowodoru PH3”. Sam proces gazowania został poprzedzony uszczelnieniem 

obiektu gazoszczelną folią oraz wykonaniem kontrolnych pomiarów stężenia gazu i dogazowań obiektu.  

Zdjęcia nr 3 i 4 przedstawiają prace podczas fumigacji kościoła: 
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Zdjęcie nr 3: Proces fumigacji – uszczelnianie kościoła gazoszczelna folią (fot. Rita Gabryś). 

     

Zdjęcie nr 4: Proces fumigacji (fot. Rita Gabryś). 
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3) Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jerzego w Prószkowie, ul. Rynek 19, 46-060 Prószków, na 

prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Pracami konserwatorskimi przy 

polichromowanym i złoconym ołtarzu z kaplicy bocznej kościoła p.w. św. Jerzego w Prószkowie” .           

Parafia otrzymała wsparcie w wysokości 67.560,00 zł.   

Wizualizację przeprowadzonych prac przy ołtarzu obrazują zdjęcia nr 5, 6 i 7 poniżej.  

        

                                                                                       
 

                                                                                                  

Zdjęcie nr 5: Obraz „Matka Boża Różańcowa” mieszczący się w centrum ołtarza przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem w 

asyście dwojga świętych zakonników św. Dominika i św. Katarzyny z Sieny przed i po renowacji. fot. Piotr Paszkot. 
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Zdjęcie nr 6: Obraz ze zwieńczenia ołtarza „Bóg ojciec” przed i po renowacji. fot. Piotr Paszkot. 

 

  

Zdjęcie nr 7: Elementy trójkondygnacyjnego ołtarza z kaplicy p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kościele pw. św. Jerzego                       

w Prószkowie. fot. Piotr Paszkot. 
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W 2021 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu  przyznał dotację  w wysokości : 

• 30.000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Luboszycach  na remont schodów, 

instalacji systemu p-poż, konserwację drzwi oraz  konserwację i restaurację wnętrza.  

 

Ponadto w 2021r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację  w wysokości : 

• 50.000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Dąbrowie z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów zadania pn. „Dąbrowa, kościół pw. Św. Wawrzyńca (XVII w. ): remont dachu”.  

• 15.000,00 zł Start Management Piotr Gerber z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania pn.: 

Tułowice, budynek administracji dawnej fabryki porcelany „RS Tillowitz” (1904r.): zakup i montaż 

urządzeń sygnalizacji pożaru i oddymiania”.  

• 50.000,00 zł CENTRUM Sp. z o. o. na pokrycie kosztów zadania pn. „Ref, Niemodlin, zamek 

(XIVw.): montaż systemu sygnalizacji pożarowej”.  

 

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 2020 i 2021.       

Rok 2020 

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 

Park przypałacowy – Prace 

pielęgnacyjne zieleni parkowej. 

Całkowita kwota 

zadania: środki własne  

10 588,40 zł 

Pałac/ Internat – Remont kapitalny sal 

sypialnianych, łazienek i ciągów 

komunikacyjnych wraz                                      

z wyposażeniem – roboty budowlane. 

Całkowita kwota 

zadania: środki własne  

409 263,46 zł 
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Park przypałacowy – prace 

pielęgnacyjne zieleni parkowej. 

Całkowita kwota 

zadania: środki własne  

4 266,60 zł  

 

Pałac / internat – remont bieżący 

pomieszczeń i ciągów 

komunikacyjnych w internacie. 

Całkowita kwota 

zadania: środki własne  

61 778,67 zł  

 

Pałac / internat – remont bieżący 

budynku internatu (prace zewnętrzne). 

Całkowita kwota 

zadania: środki własne  

13 805,60 zł  

 

2. Dom Dziecka                          

w Chmielowicach 

ul. Nyska 18, 

46-070 Komprachcice 

Park zabytkowy – inwentaryzacja 

zieleni z projektem gospodarki 

drzewostanem.  

Wycinka. 

Nasadzenia zamienne.  

 

 

Środki własne  

5 076,00 zł 

 

3. 

Dom Pomocy Społecznej/ 

Zamek w Prószkowie                    

ul. Zamkowa 8, 

46-060 Prószków 

Wykonanie nowej instalacji systemu 

sygnalizacji pożaru w budynku DPS 

Prószków. 

Środki własne 

232.022,07 zł 

w tym: 

roboty budowlane  

228.332,07zł 

 

nadzór inwestorski: 

3690,00 zł 

Zaprojektowanie, montaż                                

i uruchomienie centrali telefonicznej        

w DPS Prószków. 

 

Środki własne 

16.486,92 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 – 

zlecenie wykonania projektu 

budowlano-wykonawczego. 

- 
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Most w km 1+740 w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1770 O w/m Węgry – 

zlecenie wykonania projektu 

budowlano-wykonawczego. 

- 

5.  Zespół Szkół im. Józefa 

Warszewicza w 

Prószkowie  

ul. Pomologia 11 

46-060 Prószków  

 

Remont i konserwacja 

zabytkowych bram 

wjazdowych do zespołu 

budynków szkolnych : 

− usunięcie drzewa, 

− wykonanie robót 

przygotowawczych ziemnych, 

− wykonanie robót 

fundamentowych, 

− zasypanie fundamentów i 

utwardzenie terenu, 

− wykonanie wzmocnienia łuków 

betonowych siatkami 

kompozytowymi, 

− wykonanie pozostałych 

wzmocnień i zabezpieczeń, 

− wywóz urobku z wykopów, 

− zamontowanie elektryczności, 

− wykonanie i założenie nowych 

bram i furt wejściowych, 

− pomalowanie bram. 

Środki własne  

109 281,79 zł 

 

 

 

Rok 2021 

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 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich 

dot. Elewacji budynku z iluminacją 

oraz remontu wentylacji kuchni 

Całkowita kwota 

zadania: środki własne  

1 500,00 zł  
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Pałac Internat – Naprawa pokrycia 

dachowego i membrany – prace 

remontowo/budowlane. 

Całkowita kwota 

zadania: środki własne  

12 155,99 zł  

 

Park przypałacowy  – Prace 

pielęgnacyjne zieleni parkowej. 

Całkowita kwota 

zadania: środki własne  

 3 240,00 zł  

 

2. Dom Dziecka                          

w Chmielowicach 

ul. Nyska 18, 

46-070 Komprachcice 

Inwentaryzacja zieleni z projektem 

gospodarki drzewostanem. Pielęgnacja 

drzewostanu. 

 

Środki własne                  

6 048,00 zł 

 

3. Dom Pomocy Społecznej 

/Zamek  w Prószkowie                

ul. Zamkowa 8,                       

46-060 Prószków 

Wymiana dwóch wind do transportu 

posiłków i towarów w zamku DPS. 

Środki własne   

148 838,50 zł 

 

Wymiana oświetlenia w kuchni DPS 

Prószków. 

Środki własne                 

7 830,00 zł 

 

Malowanie pomieszczeń mieszkalnych 

w DPS Prószków – Zespół III. 

Środki własne                

16 972,00 zł 

 

Naprawa instalacji odgromowej w 

Zamku siedziby DPS Prószków. 

Środki własne                  

2 862,00 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 -

uzyskanie dokumentacji projektowej. 

Środki własne 

97 170,00 zł  

Most w km 1+740 w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1770 O w/m Węgry – 

kontynuacja prac związanych z 

wykonaniem projektu budowlano – 

wykonawczego. 

- 

Most w km 21+141 w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1330 O w/m Stare 

Budkowice  – zlecenie wykonania 

projektu budowlano-wykonawczego. 

- 

Id: E565A7C9-C47C-4A3E-AFBC-41C47759E245. Projekt Strona 16



Sprawozdanie za lata 2020-2021 z realizacji  

„Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023” 

 

 

5.  Zespół Szkół im. Józefa 

Warszewicza w 

Prószkowie  

ul. Pomologia 11 

46-060 Prószków  

 

Wykonanie dwóch wjazdów 

do bram zabytkowych z 

kostki brukowej: 

− wykorytowanie wjazdów, 

− położenie krawężników i 

dołączenie ich do istniejącej 

drogi wojewódzkiej, 

− położenie kostki brukowej, 

− wyrównanie terenu.  

Środki własne   
51 201,05 zł 

 

3.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego w zadaniach wydziałów Starostwa Powiatowego w 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 pozwolenia 

odnoszące się do obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru: 

Prowadzenie 

prac 

konserwatorskich 

lub robót 

budowlanych 

 

Rok 

 

 

Nazwa obiektu 

 

Zakres prac 

 

Uwagi 

2020 
Zespół Szkół 

w Tułowicach 

Pozwolenie obejmujące: 

remont instalacji 

elektrycznych w budynku 

Zespołu Szkół, w Tułowicach 

przy  ul. Zamkowej 1 

 

- 

2020 

Budynek 

mieszkalny 

wielorodzinny 

z usługami w 

parterze 

- 

Odmowa pozwolenia 

na przebudowę 

budynku 

mieszkalnego 

wielorodzinnego z 

usługami w parterze 

ze zmianą sposobu 

użytkowania 

poddasza 

nieużytkowego na 

pomieszczenia 

mieszkalne, w 

Niemodlinie przy ul. 

Rynek 17,  
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2020 

Budynek 

mieszkalny 

wielorodzinny 

Przebudowa dachu oraz 

remont dwojga drzwi 

zewnętrznych w budynku 

mieszkalnym 

wielorodzinnym,  

w m. Niemodlin,                         

ul. Bohaterów Powstań Śl. 5 

 

- 

2020 
Zamek w 

Niemodlinie 

Montaż wkładów 

Kominowych  

- 

2020 

Kościół Św. 

Szczepana w 

Brynicy 

Przebudowa ogrzewania 

nadmuchowego z nagrzewnicą 

olejową w budynku kościoła 

Rzymskokatolickiego Pw. Św. 

Szczepana w Brynicy 

 

- 

2020 

Kościół Św. 

Mikołaja w 

Grabinie 

Przebudowa instalacji 

elektrycznej zasilającej 

budynek kościoła w Grabinie 

 

- 

2021 
Zabytkowy 

most żelazny 

Pozwolenie na remont 

zabytkowego mostu żelaznego 

tj. wymianę dyliny sosnowej 

pomostu na dylinę dębową, 

impregnację elementów 

drewnianych przed działaniem 

wilgoci, ognia, owadów i 

grzybów oraz wykonanie 

hydroizolacji z jednej warstwy 

papy termozgrzewalnej na 

podłużnicach stalowych 

rusztu,  

w  m.  Ozimek, ul. Hutnicza,  

na działkach oznaczonych w 

ewidencji gruntów i 

budynków numerami:  

390/4 i 397/83 k.m.7 obrębu 

Ozimek, gminy Ozimek 

 

- 

2021 Kościół 

Pozwolenie na przebudowę i 

remont instalacji 

elektrycznych w Kościele pw. 

Św. Szczepana,  

w  m.  Brynica, 

ul.  Powstańców Śl. 87,  

na działce oznaczonej w 

- 
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ewidencji gruntów i 

budynków numerem:  

1276/277 k.m.2 obrębu 

Brynica, gminy Łubniany 

2021 Kościół 

Pozwolenie na budowę 

kotłowni olejowej w budynku 

kościoła,  

w  m.  Boguszyce,  

ul. Opolska 19,  

na działce oznaczonej                       

w ewidencji gruntów                         

i budynków numerem:  

590/107 k.m.5 obrębu 

Boguszyce, gminy Prószków 

- 

2021 

Kościół Św. 

Mikołaja w 

Ligocie 

Prószkowskiej 

Zmiana źródła ciepła 

ogrzewania kościoła, 

przebudowa pomieszczenia 

podziemia na pomieszczenie 

nagrzewnicy i magazyn oleju 

opałowego 

 

- 

2021 
DPS 

Prószków 

Budowę wewnętrznej 

instalacji gazowej wraz z 

odcinkiem zewnętrznym do 

budynku Domu Pomocy 

Społecznej w Prószkowie 

 

- 

2021 

Kościół Św. 

Mikołaja w 

Grabinie 

Remont budowlano-

konserwatorski ścian 

wewnątrz zabytkowego 

kościoła pw. Św. Mikołaja                

w Grabinie 

 

- 

2021 

Kościół Sw. 

Marcina w 

Ochodzach 

Remont wieży bud. Kościoła 

 

- 

2021 

Kościół Św. 

Rocha w 

Starych 

Budkowicach 

budowę ogrzewania 

podłogowego dla kościoła pod 

wezwaniem św. Rocha 

w Starych Budkowicach 

 

- 

2021 Ciepielowice 

Rewitalizacja zabytkowej 

części wsi Ciepielowice”, 

w miejscowości Ciepielowice 

 

- 
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✓ Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa działając na podstawie ustawy                           

o gospodarce nieruchomościami w kontekście opieki nad zabytkami stanowiącymi własność Powiatu 

Opolskiego dnia 9 marca 2021r. dokonana została przez Powiat Opolski na rzecz Gminy Dąbrowa sprzedaż 

i darowizna nieruchomości gruntowej położonej w Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej 39 oznaczonej 

numerami działek 343/8 z k. m. 5 o pow. 0,9283ha (sprzedaż) oraz 344/8 z k. m. 5 o pow. 1,6318 ha 

(darowizna). Wskazana nieruchomość w dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży  i darowizny, objęta 

była postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków województwa 

opolskiego jako zespół dworsko-parkowy przy ul. Niemodlińskiej w Chróścinie, wszczętym z urzędu przez 

Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawiadomieniem z dnia 29 października z 2020r. Nr 

ZN.5140.4.2020.RTK. Nieruchomość przeznaczono dla Gminy Dąbrowa na cel publiczny – park 

samorządowy oraz na cele kultury, edukacji, integracji społecznej, sportu i rekreacji oraz usprawnienie 

komunikacji.  

4. Zakończenie 

Powyższe sprawozdanie jest pierwszym etapem podsumowania realizacji czteroletniego  Programu 

opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2020 – 2023. 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. 
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Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2020 – 2023 za okres od 2020 do 

2021 roku.  
 

Program opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2020 –2023 został przyjęty Uchwałą 
Rady Powiatu Opolskiego Nr XVI/115/2019 z dnia 19 grudnia 2019 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. 2021 r., poz. 710 z późn. zm.). Program uzyskał 
pozytywną opinię Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i został opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 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. z  2020 r., poz. 920 z późn. zm.), która zawiera generalna 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. 
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 obejmuje lata 2020 i 2021. W sprawozdaniu ujęto najistotniejsze działania 
zrealizowane na terenie Powiatu Opolskiego. Natomiast źródłem informacji na temat podjętych 
przedsięwzięć w celu opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa kulturowego były informacje uzyskane 
z wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.  
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie ww. uchwały.  

   
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 

Społecznych 
 

Stanisława  Brzozowska  

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
 

Henryk Lakwa 
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