
Wykaz udzielonych dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków  

Rok 2016 

Uchwałą nr XIX/124/16 Rada Powiatu Opolskiego w dniu 19 maja 2016r. przyznała dotację 

następującym podmiotom: 

1. Zgromadzeniu Sióstr Św. Jadwigi Prowincja Katowicka - ul. Leopolda 1-3, 40-210 

Katowice,  na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Remont 

konserwatorsko-budowlanego z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim elewacji 

zewnętrznej drugiej elewacji południowej (szczyt – fasada) i elewacji wschodniej Domu 

Zakonnic w Czarnowąsach – etap II część 4 (kontynuacja)” w kwocie 25.872,00 zł.                                 

2. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu,                       

ul. Górki 4, 46-030 Murów, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane 

z Konserwacją konfesjonału z kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana  Jezusa                           

w Zagwiździu w kwocie 13.656,54 zł.    

3. Rzymskokatolickiej Parafii Św. Rocha w Starych Budkowicach,                                   

ul. Zagwiździańska 2, 46-030 Stare Budkowice, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków związane z „Wymianą pokrycia dachowego w kościele parafialnym św. Rocha                   

w Starych Budkowicach w kwocie 10 780,00 zł.  

4. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Antoniego w Luboszycach, ul. Kościelna 4,                

46-022 Luboszyce, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane                         

z Wykonaniem renowacji elewacji wieży kościoła pw. św. Antoniego w Luboszycach                      

w kwocie 28.131,46 zł.                                                                                                  

5. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny                             

w Niemodlinie, ul. Rynek 29, 49-100 Niemodlin, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków związane z wykonaniem Konserwacji i restauracji polichromii ściennych                            

w prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie –  III etap w kwocie 

17.248,00 zł. 

6. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śląskich 

50, 46-024 Łubniany, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane                    

z Wykonaniem prac konserwatorskich przy drzwiach głównych oraz bocznych w kościele p.w. 

Św. Szczepana w Brynicy w kwocie 4.312,00zł. 



Rok 2015 

Uchwałą nr VIII/50/15 Rada Powiatu Opolskiego w dniu 18 czerwca 2015r. przyznała dotację 

następującym podmiotom: 

1. Zgromadzeniu Sióstr Św. Jadwigi Prowincja Katowicka - ul. Leopolda 1-3, 40-210 

Katowice,  na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Remontem 

konserwatorsko-budowlanym z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim elewacji zewnętrznej 

drugiego skrzydła elewacji zachodniej Domu Zakonnic w Czarnowąsach - etap II ,część 3                

w kwocie 41 750,00zł.                                                              

2. Parafii Rzymsko-Katolickiej Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny                 

w Chrząstowicach, ul. Szkolna 3, 46-053 Chrząstowice , na prace przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków związane z Konserwacją i restauracją prospektu organowego wraz                   

z instrumentem, 1929r. z Kościoła Parafialnego  pw. Niepokalanego Poczęcia NMP                          

w Chrząstowicach  w kwocie 14 915,61 zł.   

3. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. M. B. Częstochowskiej i Św. Wojciecha,                 

ul. Częstochowska 138, 46-041 Grodziec, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków związane z Konserwacją organów Schlag & Sohne opus 342  w Parafii pw. Matki 

Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu w kwocie 16 700,00 zł.  

4. Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Rocha w Tułowicach, ul. Szkolna 5, 49-130 

Tułowice, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Konserwacją                   

i restauracją organów, po 1928r. firma organmistrzowska Berschdorf z Nysy w kościele 

parafialnym pw. św. Rocha w Tułowicach w kwocie 19 423,81 zł.                                                                                                              

5. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marcina w Tarnowie Opolskim, ul. Ks. 

Klimasa 18, Tarnów Opolski, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

związane z wykonaniem Konserwacji 3 obrazów na płótnie: św. Anny Samotrzeć z XVIII w.; 

św. Jana Nepomucena z 1 poł. XIX w. oraz św. Walentego z XVIII w. z kościoła p.w. św. 

Marcina Biskupa w Tarnowie Opolskim. w kwocie 7 210,58 zł. 

 

 

 

 



Rok 2014 

Uchwałą nr XXXVII/269/14 Rada Powiatu Opolskiego w dniu 5 czerwca 2014r. przyznała 

dotację następującym podmiotom: 

 1. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich,                     

ul.  Opolska 37, 46-061 Źlinice,  na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

związane z konserwacją Boska z Dzieciątkiem i Św. Janem Chrzcicielem” z 1801r. w kwocie 

12.378,00zł. 

2. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach,                 

 ul. Michała 1, 46-083 Stare Siołkowice, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków związane z konserwacją 4-ech sztuk Stacji Drogi Krzyżowej w kościele 

parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach w kwocie 11.101.00zł. 

3. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu,                

ul. Górki 4, 46-030 Murów, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane 

z konserwacją techniczną i estetyczną 10 sztuk Rzeźb Świętych na konsolach w kościele 

parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu w kwocie 13.207,00zł. 

4. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny                           

w Niemodlinie, Rynek 29, 49-100 Niemodlin, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków związane z konserwacją techniczną polichromii ściennych w prezbiterium kościoła 

p.w. Najświętszej Marii Panny w Niemodlinie – całość ściany wschodniej i południowej 

prezbiterium, datowanie malowideł : z XIV, 1650r. i z I ćw. XVIII w. w kwocie 11.789,00zł. 

5. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny                             

w Niemodlinie – kościół filialny p.w. Imienia Marii w Szydłowcu Śląskim, Rynek 29,               

49-100 Niemodlin, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane                             

z wykonaniem nowej posadzki w kościele filialnym p.w. Imienia Marii w Szydłowcu 

Śląskim w kwocie 11.789,00zł. 

6. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śląskich 

50, 46-024 Łubniany, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane                    

z konserwacją witraży z malaturą z początku XX w. w kościele p.w. Św. Szczepana                      

w Brynicy w kwocie 14.736,00zł. 

 

 

 

 



Rok 2013 

Uchwałą nr XXVIII/206/13 Rada Powiatu Opolskiego w dniu 25 czerwca 2013r. przyznała 

dotację następującym podmiotom: 

1. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śląskich 

50, 46-024 Łubniany, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,                         

w zakresie prac konserwatorskich Ambony i Chrzcielnicy w kwocie 19 000 zł. 

2. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie, Rynek 29, 

49-100 Niemodlin, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie prac 

konserwatorskich polichromii ściennych prezbiterium kościoła w Niemodlinie – całości 

ściany północnej prezbiterium  i fragmentu sklepienia wzdłuż całej szerokości północnej   

w kwocie 18 000 zł. 

3. Rzymskokatolickiej Parafii Św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich, ul. Opolska 

37, 46-061 Zimnice Wielkie, na prace przy zabytku wpisanym do     rejestru zabytków,                    

w zakresie prac konserwatorskich - obraz sztalugowy na płótnie „Koronacja Matki Boskiej”                

z  I poł. XVIII w.  w kwocie  13 000 zł. 

 

 Rok 2012 

Uchwałą nr XVIII/133/12 Rada Powiatu Opolskiego w dniu 31 maja 2012r. przyznała dotację 

następującym podmiotom: 

1.   Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śląskich, 

46-024 Łubniany, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie prac 

konserwatorskich, restauratorskich głównego Ołtarza barokowego celem wydobycia                           

i zachowania historycznej warstwy malarskiej przedmiotowego obiektu w kwocie 33 000 zł.     

2.  Gminie Dąbrowa ul. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, na prace przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków, w zakresie prac konserwatorskich, celem przywrócenia historycznego 

wyglądu rzeźby św. Jana Nepomucena z Dąbrowy w kwocie 17 000 zł. 

 

 



 Rok 2011 

Uchwałą nr VIII/60/11 Rada Powiatu Opolskiego w dniu 20 czerwca 2011r. przyznała dotację 

następującym podmiotom:  

1.  Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Św. Bartłomieja Ap. w Jełowej, ul. Wolności 20, 

46-025 Jełowa na prace przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków, w zakresie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, związanych z odtworzeniem 

więźby dachowej i pokrycia dachowego w kościele parafialnym w Jełowej w kwocie                       

50 000 zł. 

2)   Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach, ul. 

Michała 1, 46-083 Stare Siołkowice na prace przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków, 

w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, związanych                        

z wymianą drewnianej stolarki okiennej na aluminiową z zachowaniem podziałów                              

i kolorystyki w kościele parafialnym w Starych Siołkowicach, w kwocie 25 000 zł. 

3)    Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Małgorzaty w Krasiejowie, ul. Spóracka 14,                           

46-040 Ozimek na prace przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków, w zakresie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, związanych z wymianą pokrycia 

dachowego z zachowaniem rodzaju dachówki – ceramiczna karpiówka koloru czerwonego 

oraz wymiany odeskowania konstrukcji dachu w kościele parafialnym w Krasiejowie               

w kwocie 25 000 zł. 

 

 

 

 

 

 

 



 Rok 2010 

Uchwałą nr XXXI/207/10 Rada Powiatu Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2010r. przyznała 

dotację następującym podmiotom:  

1. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach, ul.               

Pokojowa 1, 46-037 Karłowice na prace przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków,  

w zakresie prac konserwatorskich, celem zahamowania procesu destrukcji zabytkowej 

substancji przy ołtarzu bocznym Najświętszego Serca Pana Jezusa -  

w kwocie 26 000 zł. 

Uchwałą nr XXX/221/10 Rada Powiatu Opolskiego w dniu 9 września 2010r. przyznała 

dotację następującym podmiotom:  

2.   Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Św. Bartłomieja Ap. w Jełowej, ul. Wolności 20, 

46-025 Jełowa na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  

w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, celem zachowania 

od dewastacji i zniszczenia pokrycia dachowego w kościele filialnym  w Grabiu  

w kwocie 50 000 zł. 

3.   Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jerzego w Prószkowie, pl. A. Zawadzkiego 19, 

46-060 Prószków na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, celem zahamowania procesu 

destrukcji zabytkowej substancji rzeźb św. Jana Nepomucena w kwocie 19 000 zł. 

 


