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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  ( Dz. U. 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn 

zm). Według jej zapisów celem programu winno być w szczególności:                                                                                          

1)  włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających 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 (Dz. U. 

2013.595 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 Kultury na lata 2004 – 2013; 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 2012-2013. 

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 2012 i 2013 – jest pierwszym 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 i 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 na realizację zadań związanych z pracami konserwatorskimi, 

restauratorskimi lub robotami przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie 

powiatu opolskiego. Dotacje będą udzielone zgodnie z ogłoszonym naborem. Środki finansowe 

zabezpieczone są corocznie w budżecie Powiatu Opolskiego. 

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

zabytków będą wykonywać prace inwestycyjne, 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 na zabytkach.  

3. Analiza przeprowadzonych działań  na rzecz opieki nad zabytkami                 

i 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.                                              
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W  roku 2012 zaplanowano  kwotę 50.000,00 zł., w ramach której wsparcie finansowe otrzymały 

następujące podmioty:   

1)   Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śląskich 50,                               

46-024 Łubniany na prace konserwatorskie, restauratorskie głównego Ołtarza barokowego w kościele 

p.w. Św. Szczepana  celem  wydobycia i zachowania historycznej warstwy malarskiej przedmiotowego 

obiektu. Parafia otrzymała dofinansowanie w kwocie 33.000,00 zł. Wizualizacja zabytku przed i po 

renowacji przedstawiona jest na Zdjęciu nr 1. 

  

  

Zdjęcie nr 1: Ołtarz barokowy w kościele p.w.  Św. Szczepana w Brynicy przed i po renowacji (fot. Kałuża) 

2) Gmina Dąbrowa ul. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, na prace konserwatorskie, celem przywrócenia 

historycznego wyglądu rzeźby św. Jana Nepomucena z przydrożnej kapliczki w Dąbrowie. Gmina 

otrzymała dofinansowanie w kwocie 17.000,00 zł. Wizualizacja zabytku przed i po renowacji 

przedstawiona jest na Zdjęciu nr 2. 
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Zdjęcie nr 2: Rzeźba św. Jana Nepomucena z Dąbrowy  (fot. Bogusław Patyniak) 

Ponadto w 2012 Minister Kultury Narodowej i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację : 

1. Parafii pw. Bożego Ciała i św. Norberta w Czarnowąsach na konserwację i restaurację ołtarza 

głównego z XVIII w. Koszt realizacji zadania wyniósł 234.175,92zł.  

2. Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Marcina w Ochodzach na konserwację i restaurację 

ołtarza głównego z 1730r. Koszt całkowity zadania wyniósł 180.067,40zł.  
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W  roku 2013 również zaplanowano kwotę 50.000,00 zł., w ramach której wsparcie finansowe 

otrzymały następujące podmioty:   

1. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Szczepana w Brynicy,  ul. Powstańców Śląskich 50, 46-024 

Łubniany, na prowadzenie prac konserwatorskich Ambony i Chrzcielnicy z początku XVIIIw.                       

w kościele św. Szczepana w Brynicy. Parafia otrzymała  dofinansowanie w wysokości 19.000,00 zł.                

(sporządzenie wizualizacji uniemożliwiała dekoracja bożonarodzeniowa). 

2. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie, Rynek 29, 49-100 

Niemodlin, na prace konserwatorskie polichromii ściennych prezbiterium kościoła w Niemodlinie – 

całości ściany północnej prezbiterium i fragmentu sklepienia wzdłuż całej szerokości północnej. Parafia 

otrzymała dofinansowanie w wysokości 18.000,00 zł. Wizualizacja zabytku przed i po renowacji 

przedstawiona jest na Zdjęciu nr 3 . 

  

Zdjęcie nr 3: Polichromie ścienne prezbiterium kościoła w Niemodlinie z XIV, 1650R. I ćw. XVIIIw. (fot. Jolanta Dudała) 
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3. Rzymskokatolicka Parafia Św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich,  ul. Opolska 37, 46-061 

Zimnice Wielkie, na prace konserwatorskie  obrazu sztalugowego na płótnie „Koronacja Matki Boskiej” 

z I poł. XVIII w.  Dofinansowanie przyznano w wysokości 13.000,00 zł. Wizualizacja obrazu przed i po 

renowacji przedstawiona jest na Zdjęciu nr 4 . 

  

Zdjęcie nr 3. Obraz sztalugowy „Koronacja Matki Boskiej” . 
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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 2012 i 2013.        

 Rok 2012  

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 

Rewitalizacja techniczno - przyrodnicza 

zabytkowego parku przypałacowego  

WFOŚiGW w 

Opolu  

617.700,00zł 

Przełożenie sieci kanalizacyjnej  WFOŚiGW w 

Opolu  

79.838,00zł 

Powiat Opolski 

107.913,00zł 

Dokumentacja projektowa przebudowa 

kotłowni i montaż pomp ciepła 

Powiat Opolski 

19.680,00zł 

Wykonanie zaleceń p.poż. Powiat Opolski 

5.000,00zł 

Remonty bieżące Powiat Opolski 

9.100,00zł 

2. Dom Dziecka                           Projekt rewitalizacji parku Powiat Opolski 

17.835,00zł 
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w Chmielowicach 

ul. Nyska 18, 

46-070 Komprachcice 

1. Zabiegi pielęgnacyjne polegające na 

usunięciu suszu gałęziowego, zabiegi lecznicze 

mające na celu przedłużenie okresu trwania 

egzemplarzy będących nasadzeniami 

pierwotnymi. Wykonano cięć posuszu - 72 

drzew z gatunku dąb szypułkowy, lipa 

drobnolistna, klon zwyczajny, robinia biała, 

grab pospolity, modrzew europejski. 

2. Usunięcie drzew i krzewów, które są 

posuszowe i zagrażają bezpieczeństwu 

użytkowników. Usunięto łącznie 7 sztuk drzew 

z gatunku robinia biała, bez czarny, wiąz 

górski, świerk pospolity oraz krzewy z gatunku 

cis 0,2 m². 

3. Renowacja i odtworzenie zakwaszonych 

porośniętych mchem trawników dywanowych. 

Dokonano renowacji i odtworzenia trawników 

o łącznej powierzchni 12190m².   

WFOŚiGW w 

Opolu  

53.800,00zł 

Powiat Opolski 

9550,42zł 

3. Dom Pomocy 

Społecznej /Zamek w 

Prószkowie                

ul. Zamkowa 8, 46-

060 Prószków 

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania ,  

w tym: wymiana rurociągów i grzejników oraz 

montaż termostatów.  

Wartość zadania: 

309.618,23zł w 

tym: 263.175,49zł 

– UE; 

46.442,74zł – 

Powiat Opolski 

Wymiana instalacji grzewczej w kotłowni Powiat Opolski 

111.465,57 zł  

4.  Zarząd Dróg 

Powiatowych                

Most nr ew. 101 DP nr 1770 O od DK 45- 

Osowiec do DK 45 m. Węgry – remont i 

malowanie balustrady  

Powiat Opolski 

15.349,00zł 
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ul. Ks. Opolskich 27 , 

45-005 Opole 

Most nr ew. 103, Most nr ew. 102,  DP nr 1807 

O Strzelce Opolskie - Krasiejów m. Krasiejów 

– Dokumentacja techniczna: „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 infrastrukturą” 

Powiat Opolski 

124.476,00zł 

5. Park przy Zespole 

Szkół w Chróścinie                   

ul. Niemodlińska 39, 

46-073 Opole 

Zakup materiałów i sprzętu 3,441,12 PFOŚi 

GW 

Rewitalizacja i pielęgnacja parku 6.358,00 PFOŚi 

GW 

6. Zabytkowy park 

Arboretum przy 

Zespole Szkół im. 

Józefa Warszewicza 

w Prószkowie                               

ul. Pomologia 11,                 

46-060 Prószków 

- prace pielęgnacyjne (koszenie trawy) 

 

Powiat Opolski 

4 000,00 zł –  

 

- przygotowanie mapy do celów projektowych 

zadania „Rewitalizacja zabytkowego parku 

przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza                        

w Prószkowie” 

Powiat Opolski 

8 610,00 zł – 
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Rok 2013 

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 

Nadzór inwestorski „Przełożenie sieci 

kanalizacyjnej” 

Powiat Opolski 

3.200,00zł 

Wykonanie zaleceń p.poż. Powiat Opolski 

19.200,00zł 

Remonty bieżące Powiat Opolski 

2.500,00zł 

2. Dom Dziecka                  

w Chmielowicach 

ul. Nyska 18, 

46-070 

Komprachcice 

1. Budowa alejek o nawierzchni kamiennej 

wraz z obramowaniem  na pow. 303,6m² 

Budowa nowych odcinków alejek oraz 

placyków wypoczynkowych o nawierzchni 

min. HanseGrand 778,8m². 

2. Gospodarka drzewostanem usunięcie 

krzewów żywopłotowych ligustru pospolitego 

zlokalizowanych przy likwidowanych alejkach 

20m², frezowanie pniaków 26 pni, 

zabezpieczenie drzew na czas budowy 36 

sztuk, zabezpieczenie krzewów parkanem 

drewnianym wys. 1,2m na dł. 5 mb.  

3. Nasadzenia: drzewa liściaste formy pienne 

54 sztuk, drzewa iglaste 8 sztuk. Krzewy 

liściaste 1460+89 sztuk. Krzewy żywopłotowe 

1715sztuk, Mulczowanie gleby korą 532 m². 

4. Odtwarzanie trawników parkowych 

projektowanych alejek na powierzchni 

WFOŚiGW w Opolu  

193.100,00zł Powiat 

Opolski 80.955,23zł  
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1100m².  

3. Dom Pomocy 

Społecznej /Zamek 

w Prószkowie                

ul. Zamkowa 8, 46-

060 Prószków 

Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych 

do przygotowania ciepłej wody użytkowej,                 

w tym: montaż kolektorów na dachu budynku , 

wykonanie instalacji solarnej w kotłowni.  

Wartość zadania: 

211.680,00zł w tym: 

151.816,90zł – UE;                     

59.863,10zł – Powiat 

Opolski 

Montaż stacji uzdatniania wody  Powiat Opolski 

35.000,00zł 

Wykonanie posadzki z kafli granitowych na 

korytarzach parteru 

Powiat Opolski 

51.833,02zł 

4. Zarząd Dróg 

Powiatowych                

ul. Ks. Opolskich 

27 , 45-005 Opole 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1703 O 

Opole- Łubniany Od km 0+128.  

Dokumentacja techniczna  

Roboty mostowe  

Powiat Opolski 

16.544,00zł 

262.248,00zł 

5. Zabytkowy park 

Arboretum przy 

Zespole Szkół im. 

Józefa 

Warszewicza w 

Prószkowie                               

ul. Pomologia 11,  

46-060 Prószków                

- Inwentaryzacja zadrzewień wraz z projektem 

gospodarki drzewostanem, nasadzeń 

odtwarzających i częścią kosztorysową. 

- Przygotowanie części graficznej zadania – 

Rewitalizacja zabytkowego parku przy Zespole 

Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 

28 200,00 zł – Powiat 

Opolski 

 

 

- Przygotowanie części graficznej zadania – 

Rewitalizacja zabytkowego parku przy Zespole 

Szkół  im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 

3 700,00 zł Powiat 

Opolski 

 

Wykonanie prac związanych z rewitalizacją 

zabytkowego parku 

WFOŚiGW w Opolu 

233 500,00 zł  

Powiat Opolski 

66 459,41 zł –  
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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. I tak: 

  Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu wydał następujące decyzje                          

/ pozwolenia budowlane odnoszące się do obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru: 

Rok 2012; 11 decyzji administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektów budowy dla obiektów                   

z terenu Powiatu Opolskiego w tym m.in. dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Mikołaja w Szczedrzyku, 

Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Dąbrówce Dolnej, Wspólnot 

Mieszkaniowych w Niemodlnie przy ul.:  Drzymały 4, ul. Rynek 3 oraz Rynek 1, Vita Inkubator 

Przedsiębiorczości Sp. z.o.o. w Niemodlnie, Zespołowi Szkół w Tułowicach ul. Zamkowa 14, Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Św. Floriana w Naroku, Politechnice Opolskiej z siedzibą w Opolu przy ul.                

S. Mikołajczyka, Zgromadzeniu Sióstr Św. Jadwigi Prowincja Katowicka działającemu w Domu 

Pomocy Społecznej w Czarnowąsach oraz Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu - Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Prószków.  

Rok 2013; 6 decyzji administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektów budowy dla obiektów                     

z terenu Powiatu Opolskiego w tym m.in. dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Jadwigi                           

w Chróścicach , Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, 

Rzymskokatolickiej Parafii Św. Mikołaja w Ligocie Prószkowskiej, Wojewódzkiemu Urzędowi 

Ochrony Zabytków na przeprowadzenie prac w budynku dawnej fabryki porcelitu w Tułowicach, 

Rzymskokatolickiej Parafii Św. Michała Archanioła w Kotorzu Wielkim oraz Rzymsko-Katolickiej 

Parafii p.w. Św. Szczepana w Brynicy.  

 

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,  

w tym nieruchomościami będącymi zabytkami  w latach 2012 – 2013 podjął następujące działania:  
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Pozwolenie 

Wojwódzkiego 

Konserwatora 

Zabytków w Opolu na : 

Właściciel 

nieruchomości 

Obręb Oznaczenie 

nieruchomości 

Data zbycia 

Sprzedaż (5 lokali)- 

decyzja nr 540/N/12 z 

dnia 12.09.2012r. 

Powiat Opolski Prószków,               

ul. 

Pomologia  9 

Działka 1127 4 lokale-10.09.2013r.  

1 lokal – trwała 

procedura sprzedaży 

Sprzedaż (pałac) – 

pozwolenie z dnia 

14.07.2011r. Nr 

421/N/11 zmienione 

decyzją dn 28.09.2011r. 

Nr 620/N/11 

Powiat Opolski Turawa Działki nr 572/5, 

572/6, 572/7, 

572/9 

17.12.2012r.  

Sprzedaż nieruchomości 

decyzja nr 421/N/11 z 

dnia 31 maja 2012 

Powiat Opolski Opole, ul. 

Plebiscytowa 

5 

Działaka 28/2 w 

udziale 

9386/10.000cz. 

Trwa procedura 

sprzedaży 

Darowizna na rzecz 

Gminy Prószków                           

pozwolenie z dnia 

9.05.2013r. Nr 

278/N/2013 

Powiat Opolski Prószków 

Pomologia  

Działki nr 

1109/4 1109/3 – 

w udz. 

3661/10.000cz. 

Prezkazanie 

nieruchomości na rzecz 

Gminy Prószków oraz 

Uniwesytetu 

Opolskiego będzie 

możliwe po uzyskaniu 

środków finansowych 

na realizację projektu 

związanego z 

utworzeniem Centrum 

Szkoleniowo-

Badawczego dla 

potrzeb przemysłu 

rolno-spożywczego 

związanego z funkcją 

edukacyjną, naukową                

i badawczo-rozwojową 

Uniwersytetu 

Opolskiego.  

Darowizna na rzecz 

Uniwersytetu 

Opolskiego                           

pozwolenie z dnia 

9.05.2013r. Nr 

279/N/2013 

Powiat Opolski Prószków 

Pomologia 

Działki nr 

1112/2    

1122/12 1122/14  

1122/16 
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 Wydział Ochrony Środowiska, działając zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, przyznał 

na wniosek uprawnionej instytucji, środki z przeznaczeniem na zadania związane                                        

z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Szczegóły dotyczące zakresu działań i wysokości 

dofinansowań opisane zostały w pkt 3.2 Finansowanie  z budżetu Powiatu Opolskiego  i  innych źródeł 

prac wykonywanych przy zabytkach będących własnością Powiatu Opolskiego. 

 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 2012 dofinansowano 9 podmiotów na łączną kwotę 

35 000 zł. . Do  nich należą : Animator - Stowarzyszenie na rzecz wspierania inicjatyw kulturalnych               

w Gminie Łubniany - XIX., które jest organizatorem Regionalnego Konkursu Literackiego pn. "Ze 

Śląskiem na ty" oraz Regionalnego Przeglądu Pieśni pn. „Śląskie Śpiewanie" im. Profesora Adolfa 

Dygacza - opolski koncert laureatów Łubniany 2012; Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski 

otrzymał dofinansowanie na zadanie pn." Wycieczka trzydniowa Malbork i okolice dla członków 

Polskiego Związku Niewidomych z terenu Powiatu Opolskiego”; Fundacja Pro-Lege w Opolu   

realizowała zadanie pn. "Chcę żyć, mieszkać i uczyć się bezpiecznie"; Stowarzyszenie "Nasz Grodziec" 

realizator zadania pn. " Powiatowe spotkania kresowe";Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne organizator . 

"21 Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego DRUM FEST" oraz " IV Przegląd Opolskiej 

Twórczości Artystycznej Młode Opole” ; Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek 

Opolskich zadanie pn.: " XIV Mistrzostwa Polski Mażoretek”, „XII Międzynarodowe Spotkania 

Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek." oraz "IX Mistrzostwa Europy Mażoretek IMA." . W roku 

2013  dofinansowano dwa podmioty na łączną kwotę 10 400 zł.;  Fundacja Pro-Lege w Opolu otrzymała  

na zadanie pn. "Chcę żyć, mieszkać i uczyć się bezpiecznie"; Polski Związek Niewidomych Okręg 

Opolski  na zadanie pn. „Wycieczka trzydniowa Sandomierz i okolice dla członków Polskiego Związku 

Niewidomych z terenu powiatu opolskiego”. 
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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 38 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. Od chwili 

uruchomienia strona odnotowała 34 tys. wejść. Dla mieszkańców Prószkowa w kaplicy zamkowej 

zorganizowano prelekcją Pani prof. A. Pobóg - Lenartowich nt. odnalezionych zbiorów bibliotecznych 

rodzin Prószkowskich. W otwartym spotkaniu wzięło udział ok. 70 osób. Koło mniejszości Niemieckiej 

w Prószkowie zorganizowało zwiedzanie zamku i parku, oraz zorganizowało prelekcję nt. historii 

zamku, dla liczącej 29 osób grupy turystów z Niemiec. W 2013 r.  Szkoła Podstawowa w Prószkowie                  

w pomieszczeniach zamku oraz na terenie parku zorganizowała dla uczniów klas I-III zajęcia 

edukacyjne z zabawą w podchody. Dyrekcja DPS udostępnia grupom zorganizowanym zwiedzanie 

zamku.  Jesienią 2013r.. Zamek odwiedziła 15 osobowa delegacja pracowników oświaty i administracji 

z powiatu Dolina z Ukrainy. Niewątpliwie duże znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego ma 

coroczna ( od 13 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 na to przedsięwzięcie łącznie 

kwotę 70.000zł. Mimo , iż sprawozdanie winno uwzględniać dwa pierwsze lata obowiązywania 

Programu to trzeba zaznaczyć, że w roku 2010 Powiat wydał dwie publikacje pt. ”Przyroda Powiatu 

Opolskiego” – w nakładzie 1 tys. egz. oraz „Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Opolskiego” również                     

w nakładzie 1 tys. egz. Obie publikacje stanowią doskonały materiał  o znaczeniu  promocyjnym                     

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

zamieszczono informację o zabytkach Powiatu Opolskiego.  

 

http://www.powiatopolski.pl/


Sprawozdanie za lata 2012-2013 z realizacji „Programu opieki nad zabytkami dla               

Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 

 

20  

 

5. Zakończenie 

Powyższe sprawozdanie jest pierwszym podsumowaniem dwuletniego obowiązywania 

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 kolejnych dziedzin 

kulturowej spuścizny. W okresie sprawozdawczym, w każdym ze 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 w kolejnych 

latach realizacji Programu należałoby kontynuować działania wspierające inicjatywy podejmowane 

przez zarządców i właścicieli zabytków w sferze opieki nad zabytkami, rozwoju kultury                                      

z wykorzystaniem zabytków.  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 mniemać, że tak wytyczony kierunek działań                            

w  realizacji założeń programowych przyniesie wymierne efekty w opiece i ochronie dziedzictwa 

kulturowego. 

 


