
UCHWAŁA Nr XIX/186/2020 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

Z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków i udzielenia dofinansowania na realizację 

zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2020 w zakresie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących 

się na obszarze województwa opolskiego. 

 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz § 6 ust. 10 uchwały Sejmiku Województwa 

Opolskiego Nr XXXII/345/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na 

obszarze województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 44, poz. 768 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1 

Dokonuje się wyboru podmiotów, wyłonionych w ramach naboru wniosków na realizację zadań 

publicznych Województwa Opolskiego w roku 2020 w zakresie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa 

opolskiego i udziela się dotacji w łącznej wysokości 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), 

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz ich rozliczenia zostaną określone w umowach dotacyjnych. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282)  oraz § 6 ust. 10 Uchwały 

Nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, 

znajdujących się na obszarze województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 44, poz. 768 

z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego dokonuje rozstrzygnięcia naboru wniosków i udziela 

dotacji podmiotom, spełniającym warunki formalne i merytoryczne, na łączną kwotę 400 000 zł, 

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

Do dnia 27 marca 2020 r., tj. terminu zakończenia składania wniosków, do Departamentu 

Kultury, Sportu i Turystyki złożono 61 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 5 058 765,76 zł. 

Uchwałą nr 2525/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie 

powołania komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji oceniającej wnioski złożone w ramach 

naboru wniosków na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2020 w zakresie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na 

obszarze województwa opolskiego powołana została komisja oceniająca wnioski złożone w ramach 

przedmiotowego naboru. Na posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 r.  dokonano oceny formalnej 

i merytorycznej wniosków. Ocena merytoryczna prowadzona była z zachowaniem warunków 

określonych w Uchwale Nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych 

ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.  

Rozstrzygnięcia naboru wniosków i udzielenia dofinansowania dokonuje się w celu  poprawy 

stanów technicznych obiektów zabytkowych. Efektem podejmowanych działań będzie podniesienie 

walorów kulturowych i turystycznych Opolszczyzny.  

 

 

 

 

  

 



1

Zgromadzenie Sióstr św. 

Jadwigi Prowincja 

Katowicka 

Czarnowąsy, dawny klasztor Norbertanek, Dom Zakonnic i Prałatura 

rok 1682-88, barok. Remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem 

architektoniczno-rzeźbiarskim - Prałatura 1727-30, wirydarze - Etap III 

cz. 4 (ostatnia) 

523 922,56 zł 150 000,00 zł 20 000,00 zł

2

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Matki Boskiej 

Częstochowskiej w 

Krzywiźnie

Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki na połaci dachu od 

strony południowej – ostatni etap prac związanych z wymianą 

pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego pw. Matki 

Boskiej Częstochowskiej w Krzywiźnie 

96 022,21 zł 56 988,79 zł 15 000,00 zł

3

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Bartłomieja 

Apostoła w Głogówku

Głogówek, kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła (XIV w.): prace 

konserwatorskie przy dekoracji malowideł ściennych i sztukaterii w 

południowej nawie bocznej wraz z wyposażeniem, etap 4

197 587,01 zł 60 000,00 zł 15 000,00 zł

4

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Elżbiety 

Węgierskiej w Kluczu

Konserwacja ołtarza bocznego północnego z obrazem "Zdjęcie z 

krzyża" w kościele filialnym w Olszowej Parafii Klucz
81 280,34 zł 56 000,00 zł 15 000,00 zł

5

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Kopicach

Kopice, mauzoleum rodziny von Schaffgotsch (2 poł. XIX w.): remont 

budowlano-konserwatorski etap III ostatni - konserwacja elewacji 

grobowca - część ściany wschodniej, ściana zachodnia i północna

252 622,10 zł 176 000,00 zł 30 000,00 zł

6

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w 

Chrząstowicach

Konserwacja i renowacja ołtarza głównego z kościoła pw. 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach
142 370,35 zł 30 320,35 zł 20 000,00 zł

7

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Pokoju

Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Pokoju w zakresie oczyszczenia, konserwacji 

detalu architektonicznego, ścian oraz sklepień, malowanie ścian, 

sklepień i detalu wraz ze złoceniem szlagmetalem

460 642,58 zł 35 958,33 zł 15 000,00 zł

Załącznik do Uchwały Nr XIX/186/2020 Sejmiku Woj. 

Opolskiego z dnia 23 czerwca 2020r.

Wykaz przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2020 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego

Przyznana kwota dotacji Lp. Wnioskodawca Wnioskowana dotacja  Nazwa zadania Całkowity koszt zadania 



8

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Niwnicy

Zabezpieczenie konstrukcyjne i przeciwwilgociowe, renowacja i 

konserwacja wnętrza kościoła filialnego pw. św. Jerzego w 

Wyszkowie Śląskim - kontynuacja zadania - etap II (nawa główna i 

kruchta)

140 430,85 zł 80 430,85 zł 15 000,00 zł

9
Joachim i Mariola 

Wiesiollek - Pałac Żyrowa
Żyrowa, Pałac (XVII w.): wymiana stolarki okiennej 282 690,00 zł 120 000,00 zł 40 000,00 zł

10 Moszna Zamek Sp. z o.o.
Odtworzenie i renowacja drzwi wewnętrznych do pomieszczeń nr 

314, 315, 316 w Pałacu Moszna
48 436,79 zł 33 905,75 zł 20 000,00 zł

11

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w 

Kowalowicach 

Ambona z kościoła św. Jadwigi Śląskiej (1805 r.) w Kamiennej: 

konserwacja techniczna i estetyczna obiektu
72 028,66 zł 50 000,00 zł 10 000,00 zł

12

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jerzego w 

Kamienicy

Remont organów w kościele parafialnym pw. św. Jerzego w 

Kamienicy
163 375,00 zł 100 000,00 zł 11 000,00 zł

13

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Marcina Biskupa w 

Jasienicy Dolnej

Prace konserwatorskie przy ścianach nawy głównej i prezbiterium z 

kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa w Jasienicy Dolnej
226 326,15 zł 100 000,00 zł 15 000,00 zł

14

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Narodzenia NMP w 

Centawie

Prace konserwatorskie polichromii (malowideł) drewnianej 

balustrady chóru w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w 

Centawie 

28 000,00 zł 7 000,00 zł 7 000,00 zł

15
Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Mikołaja w Brzegu

Brzeg, kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Brzegu: prace 

konserwatorskie elewacji wschodniej nawy południowej kościoła
125 540,81 zł 29 172,91 zł 10 000,00 zł

16

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Opolu

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej - odnowienie i uzupełnienie 

elewacji wschodniej
59 531,11 zł 41 671,78 zł 15 000,00 zł

17

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Wawrzyńca w 

Dąbrowie

Remont elewacji wieży (górna część od gzymsu głównego do hełmu) 

kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie
105 985,69 zł 74 000,00 zł 15 000,00 zł

18

Powiat Kluczborski - ZSO 

im. A. Mickiewicza I LO w 

Kluczborku 

Remont elewacji frontowej budynku miejskiej szkoły im. Gustawa 

Freytaga, obecnie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku 
265 038,00 zł 179 227,00 zł 40 000,00 zł



19
Wspólnota Mieszkaniowa 

Grunwaldzka 6 Opole
Remont elewacji frontowej i bocznej 137 700,00 zł 60 000,00 zł 15 000,00 zł

20

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Urbana w 

Głębinowie 

Remont wnętrza m.in. montaż systemu sygnalizacji pożaru, 

renowacja stolarki, malowanie ścian i sufitów, odtworzenie kroksztyn 

kościoła pw. św. Urbana w Głębinowie  

395 109,75 zł 100 000,00 zł 15 000,00 zł

21
Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Dominika w Nysie

Prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźby Chrystus 

Zmartwychwstały z balustrady empory organowej z kościoła pw. św. 

Dominika w Nysie

25 574,16 zł 12 500,00 zł 12 000,00 zł

22

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia NMP 

w Jemielnicy

Prace konserwatorskie przy ambonie z kościoła cmentarnego pw. 

Wszystkich Świętych w Jemielnicy
75 643,68 zł 30 000,00 zł 15 000,00 zł

23

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w 

Grodzisku

Prace konserwatorskie renowacji zabytkowych organów 

Schlag&Sohne w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w 

Grodzisku - etap I

94 587, 00 zł 30 000,00 zł 15 000,00 zł

400 000,00 złSUMA


