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INTERPELACJA 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

na podstawie art. 23 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r.   

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) składam interpelację  w sprawie pomocy 

finansowej w ratowaniu kościoła w Oporowie. 

 

Parafia pw. Najświętszej Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie złożyła „Wniosek 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku” na prace 

polegające na zastosowaniu zabiegu fumigacji całej bryły kościoła wraz z drewnianymi 

elementami wyposażenia na kwotę 134 000 zł. Ze środków własnych parafia wyda 20 980 zł. 

Łącznie koszt zadania to 154 980 zł. Fumigacja polega na zgazowaniu całego kościoła, celem 

wyniszczenia kornika, który zaatakował drewniane elementy kościoła. Rozmiar szkód jest 

bardzo duży więc zabieg fumigacji musi być wykonany jeszcze w lipcu tego roku. Parafia w 

Oporowie liczy 622 mieszkańców i pomimo dużego zaangażowania mieszkańców parafia nie 

jest w stanie ponieść ich w większym rozmiarze niż wykazano we wniosku. Wobec 

zagrożenia, że cała  wnioskowana kwota 134 000 zł może nie zostać przyznana wnioskuję, 

aby w przypadku jej umniejszenia zabezpieczyć w budżecie i przyznać parafii na wykonanie 

zadania brakującą kwotę  pieniędzy.  
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Zabytkowy kościół z 1640 r. w 
Oporowie

Parafia w Oporowie , która jest właścicielem kościoła liczy 604 osoby. Pomimo starań 
nie jest w stanie zebrać 150 tys. zł, aby przeprowadzić zabieg fumigacji. Od 2015 r 

został podjęty, z ogromnym wysiłkiem remont zabytku. Do chwili obecnej 
zainwestowano w niego około 2 miliony złotych, w tym większość środków z Budżetu 

Państwa oraz darowizn. Wiele zostało zrobione i wiele pozostało do zrobienia. Obecnie 
celowe i ekonomicznie uzasadnione jest przeprowadzenie zabiegu fumigacji. 



Zabytkowy kościół w Oporowie widok z lotu 
ptaka.



Wnętrze kościoła po remontach. Wyremontowano 
do tej pory: 3 ołtarze, ambonę, arabeski z 1640r 
wokół 10 okien, tablicę fundacyjną, prospekt 
organowy, chrzcielnicę, grupę ukrzyżowania wraz z 
belką tęczową, świecznik z  drewnianą figurą 
Maryi ( 1640 r.) Hełm wieży.



Stan drewna hełmu wieży przed remontem w 
2018 r.



Stan więźby hełmu wieży po wykonanym 
remoncie.



Ze względu na postępujące zniszczenia przez 
kornika elementów drewnianych wyposażenia 

kościoła, konieczna jest pilna fumigacja 
(zagazowanie) całego kościoła



Element loży kolatorskiej oraz stacji drogi 
krzyżowej obecnie. Widoczne ślady żerowania 
szkodników drewna. 



Więźba dachowa – widoczna mączka  
drzewna.



Elementy wyposażenia obecnie.
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