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                                                                               „ Życie nie składa się z pragnień, lecz z czynów”                    

                                                                                                                      Paulo Coelho 

 

15 kwietnia 2019 r. w Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczystość 

 z okazji 15 lat opolskiej wsi w Unii Europejskiej, w ramach której nadano 

tytuły „Opolskiej Gwiazdy Europy” najbardziej zasłużonym liderom Odnowy Wsi. Z terenu Gminy Tułowice 

odznaczona została Pani Jadwiga Kiraga pełniąca funkcję prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Wsi 

Skarbiszowice. Pani Jadwiga od wielu lat dokłada wszelkich starań by jej „mała ojczyzna” była pięknym i 

przyjaznym miejscem do życia pozyskując na ten cel środki unijne. To dzięki staraniom Stowarzyszenia na 

Rzecz Odnowy Wsi Skarbiszowice powstała Izba Regionalna oraz został zagospodarowany plac przy Krzyżu 

Przesiedleńców. 

 

W trakcie uroczystości zaprezentowano również nowych członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie, 

wśród których znaleźli się również przedstawiciele naszej gminy – FHU Finezja reprezentowani przez Panią Kingę 

Galla. Firma gastronomiczna Finezja do Dziedzictwa Kulinarnego Opolskiego wprowadziła trzy tradycyjne i 

niezwykle pyszne dania: faworki z karpia, roladę śląską z boczkiem, warzywami i kluskami oraz schabowy ze 

smażoną kapustą i tłuczonymi ziemniakami. Gratulujemy obu Paniom i życzymy dalszych sukcesów. 
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Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miejskiej w Tułowicach, Radni 

Rady Miejskiej w Tułowicach Oraz Mieszkańcy Miasta i Gminy Tułowice! 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz.U.poz.130) dodała do ustawy o samorządzie gminnym art.28aa, 

zobowiązujący burmistrza do przedstawiania radzie miejskiej co roku do dnia 31 maja raportu  

o stanie gminy. Wypełniając ustawowy obowiązek, przedkładam Radzie Miejskiej  

w Tułowicach raport o stanie gminy za 2019 r. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności 

Burmistrza Tułowic za rok 2019, w tym w szczególności przedstawia realizację polityk, 

programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2019 r. Wykonując obowiązki 

Burmistrza, zrealizowałem zakres zadań stanowiących zadania własne gminy oraz zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. W toku planowania zadań zawsze wsłuchiwałem się 

w głosy naszych mieszkańców. To przede wszystkim oczekiwania społeczne są wyznacznikiem 

kierunku rozwoju naszej gminy. Duży nacisk kładłem na utrzymanie i estetykę terenów 

zielonych i rekreacyjnych. Podjąłem wiele decyzji i dołożyłem wszelkich starań w celu 

zrealizowania zaplanowanych inwestycji, pozyskania środków pozabudżetowych. Priorytetem 

moich działań była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, stąd modernizacja infrastruktury 

drogowej, współfinansowanie budowy sygnalizacji świetnej na ulicy Porcelanowej oraz zakup 

radiowozu i alkomatu dla Posterunku Policji w Tułowicach. Mam nadzieję, że moje działania 

w znaczny sposób przyczyniły się do tego, aby w Gminie Tułowice żyło się łatwiej, 

bezpieczniej i przyjemniej. Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności Gminy za rok 

ubiegły, a zawarte w nim informacje mogą posłużyć mieszkańcom do zwiększenia wiedzy na 

temat funkcjonowania samorządu gminnego i stanowić podstawę do rozmów na temat kierunku 

rozwoju naszej Gminy. 

 

Burmistrz Tułowic 

Andrzej Wesołowski  
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Od 1 stycznia 2018 r. na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r.  
w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu 
miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.  

Tułowicom nadano status miasta  
 

 
 

Ludność 

 

Gmina Tułowice położona jest w centralnej części województwa opolskiego,  

w powiecie opolskim. Powstała w 1992 roku z wydzielonych obszarów gmin Niemodlin  

i Łambinowice. W skład gminy wchodzi miasto Tułowice i 5 sołectw: Skarbiszowice, Szydłów, 

Goszczowice, Ligota Tułowicka oraz Tułowice Małe. Liczba ludności zameldowanej na pobyt 

stały, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., wynosi: 5.187 osób. Struktura wiekowa 

mieszkańców Tułowic przedstawia się następująco: 

 

• grupa 0 – 6 lat             -     277 osoby, 

• grupa 7 – 15 lat           -     416 osoby, 

• grupa 16 – 19 lat         -     297 osoby, 

• grupa 20 – 60 lat         -   3001 osoby, 

• grupa powyżej 60 lat  -   1196  osoby. 

\ 

Na dzień 31.12.2019 r. w Gminie Tułowice: 

*  liczba urodzeń wyniosła łącznie: 36  (w tym: Mężczyźni -19; Kobiety -17), 

*  liczba zgonów wyniosła łącznie: 47  (w tym: Mężczyźni -24; Kobiety -23), 

*  liczba zawartych ślubów wyniosła łącznie: 27. 
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Rolnictwo 

Liczba gospodarstw rolnych, w myśl ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  

na terenie Gminy Tułowice wynosi 247. Gospodarka rolna prowadzona jest przez 26 rolników 

głownie na obrzeżach gminy. Na podstawie informacji udzielonej przez Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, ubezpieczeniu społecznemu rolników w Gminie 

Tułowice podlega 51 osób. Zgodnie z informacją udzieloną przez Agencję Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, liczba rolników w Gminie Tułowice pobierających 

płatności obszarowe wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi: 69. Zgodnie z wnioskami  

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej w Gminie Tułowice, zarejestrowanych jest 33 gospodarstw prowadzących 

działalność rolną.  

 

Przedsiębiorcy 

Na podstawie wygenerowanego dnia 11.05.2020 r. raportu z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej działających w 2019 r. na terenie Gminy Tułowice 

przedsiębiorstw było 287 w tym aktywnych przedsiębiorców jest 220 z zawieszoną 

działalnością 43. Na podstawie raportu gminnego o przedsiębiorcach działających na terenie 

gminy pod względem rodzaju wykonywanej działalności stwierdzić należy, iż przeważającym 

rodzajem działalności są: 

 

• handel                                                                  45     wpisów, 

• przetwórstwo przemysłowe                                 25     wpisów, 

• budownictwo                                                       62     wpisów, 

• naukowa, techniczna                                           22     wpisów 

• rolnictwo, leśnictwo, rybactwo                           19     wpisów 

• usługowa                                                             29     wpisów, 

• transport, gospodarka magazynowa                     3      wpisów, 

• opieka zdrowotna, pomoc społeczna                  20      wpisów,            

• finansowa, ubezpieczeniowa                              34      wpisów, 

• inna                           28      wpisów. 

 

Na terenie miejscowości Tułowice utworzona została podstrefa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Starachowice”, na której funkcjonuje 10 dużych podmiotów gospodarczych, 

które zatrudniają łącznie około 315 osób. Powyższe dane potwierdzają,  

iż mieszkańcy gminy Tułowice w tym miejscowości Tułowice, utrzymują się z działalności 

pozarolniczej. Jednocześnie należy podkreślić, iż na terenie gminy Tułowice, w tym  

w szczególności na terenie miejscowości Tułowice, działalność prowadzi spółka deweloperska, 

która zrealizowała budowę wielorodzinnego domu mieszkalnego przy ul. Szpitalnej oraz 

uzyskała pozwolenie na budowę kolejnego budynku wielorodzinnego przy ul. Zamkowej. 

 

Lasy Publiczne w gminie Tułowice obejmują 98,9% ogólnej powierzchni lasów. 

Pozostała część przypada, w udziale właścicielom prywatnym (1,15%). W ogólnej powierzchni 

dominują lasy ochronne stanowiące (47,4%) powierzchni lasów i las z drzewostanem do 40 lat 

(28,9%). Najmniejszą powierzchnię stanowią lasy wpisane do rejestru zabytków (0,01%) oraz  

wchodzące w skład rezerwatu przyrody (0,09%). 

 

 



Raport o stanie Gminy Tułowice za 2019 rok. 

 

6 

 

Obszary leśne Nadleśnictwa Tułowice są obecnie intensywnie wykorzystywane  

w celach rekreacyjno-sportowych takich jak: wycieczki pieszo - rowerowe czy biegi  

na orientację. Lasy Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie możemy 

poznawać, wędrując jednym z najbardziej znanych szlaków „Barwnych Krzyży”, który został 

opisany w przewodniku pt. „Wycieczki po Gminie Tułowice” autora Mariusza Woźniaka. 

Stawy Tułowickie przyczyniając się do zwiększenia wilgotności gleby i powietrza wpływają 

znacząco na kształtowanie mikroklimatu, podnoszą walory miejscowego krajobrazu oraz służą 

rekreacji. To miejsca chętnie odwiedzane przez wędkarzy. 
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ZARZĄDZENIE Nr 131/2020 

Burmistrza Tułowic 

z dnia 20 marca 2020 r. 

 

 

 
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy 

Tułowice za 2019 r. 

 

 

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2019 r, poz.869 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:  

 

 

§ 1.Przedstawiam Radzie Miejskiej w Tułowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Opolu: 

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2019 r, 

2. sprawozdanie roczne o którym mowa w art.265 pkt.2 

3. informację o stanie mienia Gminy Tułowice  

 

 

 

 

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

                                                                                                            Burmistrz Tułowic  

 

                                                                                                          Andrzej Wesołowski  
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SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY 

TUŁOWICE ZA 2019 ROK. 
 

 

1.1 DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDŻETU  

 
Budżet gminy Tułowice uchwalony uchwałą Nr III/12/18 Rady Gminy Tułowice z dnia  

17 grudnia 2018 r.  przedstawiał się następująco: 

 

DOCHODY BIEŻĄCE       18 945 003,00 zł 

w tym: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami § 2010     1 272 732,00 zł 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)§ 2030    407 151,00 zł 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone gminom, związkom powiatowo – gminnym, związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060

          2 107 000,00 zł 

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu   92 000,00 zł 

- część oświatowa subwencji ogólnej     3 731 860,00 zł 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej     1 065 839,00 zł 

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  4 125 821,00 zł 

 

DOCHODY MAJĄTKOWE      2 590 000,00 zł 

w tym: 

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości         450 000,00 zł 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  

2 140 000,00 zł 

 

DOCHODY OGÓŁEM       21 535 003,00 zł 

 

PRZYCHODY        1 000 000,00 zł 

w tym: 

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   

            

          1 000 000,00 zł  

 

DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM       

          22 535 003,00 zł 

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE       16 914 503,00 zł 

w tym: 

- na wynagrodzenia i składniki wynagrodzeń    8 177 401,40 zł 

- wydatki na zadania statutowe      3 637 846,60 zł 
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- dotacje na zadania bieżące       875 000,00 zł 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych     4 124 255,00 zł 

- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek)    100 000,00 zł 

- rezerwy ogólne i celowe       76 500,00 zł 

- Euroregiony         3 500,00 zł 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE      4 600 500,00 zł 

 w tym : 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne      4 600 500,00 zł 

 

WYDATKI OGÓŁEM       21 515 003,00 zł 

 

ROZCHODY         1 020 000,00 zł 

w tym: 

- spłata kredytów i pożyczek       1 020 000,00 zł 

 

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM     22 535 003,00 zł 

 

Na przestrzeni 2019 roku budżet ulegał zmianie w następujący sposób: 

 

Zmiany budżetu dokonywane były przez Radę Miejską w Tułowicach oraz Burmistrza Tułowic  

następującymi uchwałami i zarządzeniami : 

1) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 17/2019 z 31 stycznia 2019 r. 

2) Uchwała Rady Miejskiej    Nr IV/23/19 z 31 stycznia 2019 r. 

3) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 22/2019 z 18 lutego 2019 r. 

4) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 24/2019 z 08 marca 2019 r. 

5) Uchwała Rady Miejskiej    Nr VI/34/19 z 28 marca 2019 r. 

6) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 27/2019 z 29 marca 2019 r. 

7) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 28/2019 z 08 kwietnia 2019 r. 

8) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 36/2019 z 15 kwietnia 2019 r. 

9) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 39/2019 z 29 kwietnia 2019 r. 

10) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 45/2019 z 15 maja 2019 r. 

11) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 49/2019 z 20 maja 2019 r. 

12) Uchwała Rady Miejskiej    Nr VIII/40/19 z 03 czerwca 2019 r. 

13) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 55/2019 z 04 czerwca 2019 r.  

14) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 59/2019 z 13 czerwca 2019 r. 

15) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 62/2019 z 18 czerwca 2019 r. 

16) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 64//2019 z 28 czerwca 2019 r. 

17) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 70/2019 z 10 lipca 2019 r. 

18) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 72/2019 z 31 lipca 2019 r. 

19) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 76/2019 z 14 sierpnia 2019 r. 

20) Uchwała Rady Miejskiej    Nr X/51/19 z 29 sierpnia 2019 r. 

21) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 80/2019 z 30 sierpnia 2019 r. 

22) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 83/2019 z 13 września 2019 r. 

23) Zarządzenie   Burmistrza Tułowic  Nr 86/201z 23 września 2019 r. 

24) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 88/2019 z 26 września 2019 r. 

25) Uchwały Rady Miejskiej    Nr XI/65/19 z 03 października 2019 r. 

26) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 89/2019 z 04 października 2019 r. 

27) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 91/2019 z 10 października 2019 r.  

28) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 93/2019 z 18 października 2019 r. 

29) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 94/2019 z 21 października 2019 r. 
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30) Uchwała Rady Miejskiej    Nr XIII/69/19 z 28 października 2019 r. 

31) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 96/2019 z 28 października 2019 r. 

32) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 99/2019 z 12 listopada 2019 r. 

33) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 02/2019 z 14 listopada 2019 r. 

34) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr103/2019 z 20 listopada 2019 r. 

35) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 106/2019 z 21 listopada 2019 r. 

36) Uchwała Rady Miejskiej    Nr XIV/70/19 z 02 grudnia 2019 r. 

37) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 107/2019z 03 grudnia 2019 r. 

38) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 108/2019 z 11 grudnia 2019 r. 

39) Uchwała Rady Miejskiej    Nr XV/77/19 z 16 grudnia 2019 r. 

40) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 111/2019 z 19 grudnia 2019 r. 

41) Zarządzenie Burmistrza Tułowic  Nr 113/2019 z 30 grudnia 2019 r. 

 

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 

 

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW     2 345 071,48 zł 
 

ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW      782 978,06 zł 
 

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW  

 

ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW     901 426,92 zł 

 

ZMNIEJSZENIA PRZYCHODÓW    0,00 zł 
 

Zmiany w planie wydatków w porównaniu do planu początkowego będące wynikiem zarówno 

zwiększeń jaki i zmniejszeń ogólnej sumy budżetu, jak również przeniesień między działami 

,rozdziałami i paragrafami przedstawiają się następująco : 

 

1) ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW    3 386 772,63 zł 

2)  
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (bieżące )     94 587,99 zł 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (majątkowe)    0,00 zł 

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  

          25 000,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność (bieżące)     52 400,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność (majątkowe)     385 000,00 zł  

Dział 630 Turystyka (majątkowe)      0,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (bieżące)    19 873,30 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (majątkowe)    84 500,00 zł 

Dział 710 Działalność usługowa (bieżące)     0,00 zł 

Dział 750 Administracja publiczna (bieżące)    190 243,11 zł 

Dział 750 Administracja publiczna (majątkowe)    21 000,00 zł 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz 

sądownictwa (bieżące)       59 133,00 zł 

Dział 752 Obrona narodowa (bieżące)     0,00 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (bieżące)  

          481,00 zł 
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Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (majątkowe)  

          4 500,00 zł 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (bieżące) 

          0,00 zł 

Dział 757 Obsługa długu publicznego (bieżące)    0,00 zł 

Dział 758 Różne rozliczenia (bieżące)     0,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie (bieżące)     332 538,67 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie (majątkowe)    80 000,00 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia (bieżące)     0,00 zł 

Dział 852 Opieka społeczna (bieżące)     91 805,47 zł 

Dział 855 Rodzina (bieżące)       1 508 604,66 zł  

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (bieżące)   16 996,00 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące)  28 841,92 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (majątkowe) 182 050,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (bieżące)  10 867,51 zł  

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (majątkowe) 180 000,00 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna (bieżące)     18 350,00 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna (majątkowe)     0,00 zł 

 

2) ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW    923 252,29 zł  

 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (bieżące)     0,00 zł 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (majątkowe)    0,00 zł 

Dział 020 Leśnictwo (bieżące)      0,00 zł 

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   

          0,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność (bieżące)     25 677,62 zł 

Dział 600 Transport i łączność (majątkowe)     131 400,00 zł 

Dział 630 Turystyka        242 270,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (bieżące)    0,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (majątkowe)    130 873,30 zł 

Dział 710 Działalność usługowa (bieżąca)     26 420,15 zł 

Dział 750 Administracja publiczna (bieżące)    7 000,00 zł 

Dział 750 Administracja publiczna (majątkowe)     0,00 zł 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa (bieżące)        0,00 zł 

Dział 752 Obrona narodowa (bieżące)     0,00 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (bieżące)  

          9 000,00 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (majątkowe)  

          0,00 zł 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem bieżące) 

          0,00 zł 

Dział 757 Obsługa długu publicznego (bieżące)    0,00 zł 

Dział 758 Różne rozliczenia (bieżące)     0,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie (bieżące)     82 474,92 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie (majątkowe)    0,00 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia (bieżące)     0,00 zł 
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Dział 852 Pomoc społeczna (bieżące)      53 114,34 zł 

Dział 855 Rodzina (bieżące)       36 682,00 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza(bieżące)   4 951,81 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące)  11 923,16 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (majątkowe) 47 563,46 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (bieżące)  7 000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (majątkowe) 88 901,53 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna (bieżące)      0,00 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna (majątkowe)     18 000,00 zł 

 

3) ZWIĘKSZENIA ROZCHODÓW    0,00 zł 

4) ZMNIEJSZENIA ROZCHODÓW    0,00 zł 

 
Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian plan budżetu w swoich ogólnych kwotach 

przedstawiał się następująco: 
 

DOCHODY I PRZYCHODY 

 

DOCHODY BIEŻĄCE       18 945 003,00 zł 

Zwiększenia         2 345 071,48 zł 

Zmniejszenia         65 274,97 zł 

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE      21 224 799,51 zł 

DOCHODY MAJĄTKOWE      2 590 000,00 zł 

Zwiększenia         0,00 zł 

Zmniejszenia         717 703,09 zł 

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE     1 872 296,91 zł 

OGÓŁEM DOCHODY       23 097 096,42 zł 

PRZYCHODY        1 000 000,00 zł 

Zwiększenia         901 426,92 zł 

Zmniejszenia         0,00 zł 

RAZEM PRZYCHODY       1 901 426,92 zł 

OGÓŁEM  DOCHODY I PRZYCHODY     24 998 523,34 zł 

 

 

WYDATKI I ROZCHODY  

 

WYDATKI BIEŻĄCE       16 914 503,00 zł 

Zwiększenia         2 449 722,63 zł 

Zmniejszenia         174 188,65 zł 

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE      19 190 036,98 zł 

WYDATKI MAJĄTKOWE      4 600 500,00 zł 

Zwiększenia          937 050,00 zł 

Zmniejszenia          749 063,64 zł 

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE     4 788 486,36 zł 

OGÓŁEM WYDATKI        23 978 523,34 zł 

ROZCHODY         1 020 000,00 zł 

Zwiększenia          0,00 zł 

Zmniejszenia         0,00 zł 

RAZEM ROZCHODY       1 020 000,00 zł 

OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY     24 998 523,34 zł 
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INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU  

W 2019 ROKU. 
 

Lp. Nazwa zadania Rozdział Wykonanie  [zł] Uwagi : 

                                                                    

                                                                   Zadania   inwestycyjne 

1. Budowa kotłowni 

gazowych ul. Elsnera 

i ul. Ceramiczna 

40001 23 862,00 Wykonanie projektu przebudowy części 

technologicznej kotłowni, uzyskanie 

pozwolenia na budowę i praca nad 

wnioskiem o dofinansowanie inwestycji  

do WFOŚiGW.  

2. Współfinansowanie 

budowy sygnalizacji 

świetlnej  

60013 60 000,00 Dotacja celowa na realizację wspólnie z 

Zarządem Województwa Opolskiego 

budowy sygnalizacji świetlnej na 

przejściu dla pieszych w rejonie 

Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Tułowicach przy ul. Porcelanowej. 

3. Projekt obwodnicy w 

Ligocie Tułowickiej 

60014 149 684,48 Zadanie obejmowało realizację projektu 

obwodnicy części wsi Ligota Tułowicka, 

projekt został wykonany i złożony 

wniosek do Starosty Opolskiego celem 

wydania decyzji Zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID). 

4. Budowa  

infrastruktury 

pieszo-rowerowej  

60016 1 829 301,18 Zadanie obejmowało budowę lub 

przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych 

od Tułowic Małych do Ligoty Tułowickiej  

o  łącznej długości 3,46 km  oraz budowę 

centrum przesiadkowego w rejonie 

dworca PKP w Tułowicach. 

5. Projekt ulicy 

Pocztowej w 

Tułowicach 

60016 12 300,00 Wykonano projekt przebudowy ulicy 

Pocztowej w Tułowicach wraz z nową 

kanalizacją deszczową oraz oświetleniem 

ulicznym.   Projekt uaktualniono pod 

kątem wymogów Narodowego Programu 

Przebudowy dróg Lokalnych.  

6. Remont ulicy 

Kolejowej w 

Szydłowie 

60016 51 206,47 Wykonano remont części drogi 

prowadzącej od Szydłowa w kierunku 

dworca PKP.  

7. Remont ulicy 

Sportowej w 

Tułowicach 

 

60016 

 

179 508,47 

Wykonano odtworzenie dywanika 

asfaltowego na ul. Sportowej, wykonano 
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wymianę części krawężnika i 

wyregulowano studnie kanalizacyjne.  

8. Modernizacje dróg 

gminnych przy 

ścieżkach 

rowerowych 

 

60016 

 

64 513,50 

W ramach zadania wykonano dwa nowe 

wjazdy na ścieżkę pieszo-rowerową w 

Ligocie Tułowickiej, przełożono istniejące 

wjazdy, wykonano wpust koło 

przedszkola oraz wykonano brakujący 

odcinek chodnika przy torach kolejowych 

w Tułowicach.  

9. Zagospodarowanie 

stawu w Tułowicach 

Małych w zakresie 

turystyki 

 

63003 

 

1 230,00 

Koszt obejmował wykonanie aktualizacji 

kosztorysów dla potrzeb organizacji 

przetargu. Po czterech nieskutecznych 

przetargach gmina wycofała się z 

realizacji zadania.   

10. Przebudowa 

budynku poczty w 

Tułowicach 

 

70005 

 

103 749,03 

Kontynuacja prac remontowych budynku 

poczty w Tułowicach, rozpoczęcie prac 

związanych z zabezpieczeniem murów 

piwnicznych budynku, wykonanie tynków 

zewnętrznych budynku, podłączenie 

budynku do sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej. Kontynuacja prac w roku 

2020.  

11.  Budowa oświetlenia 

ulicznego  

90015 49 922,94 Zadanie obejmowało rozbudowę 

oświetlenia ulicznego na terenie gminy.  

Zamontowano lampy na ul. Szkolnej w 

Tułowicach, wymieniono lampy na boisku  

ORLIK  w Tułowicach – boisko do piłki 

nożnej 

12.  Rozbudowa sieci  

kanalizacyjnej – ul. 

Porcelitowa  

90095 12 915,00 W ramach zadania wykonano projekt 

sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na 

ulicy Porcelitowej w Tułowicach, w 

kierunku terenów przemysłowych.  

13. Rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej na ul. 

Morelowej w 

Tułowicach 

 

90095 

 

24 854,00 

Wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej w 

Tułowicach na ul. Morelowej – 

uzbrojenie kilku wolnych działek 

budowlanych 

14. Projekt kanalizacji w 

Szydłowie ul. 

Kolejowa 

 

90095 

 

2 200,00 

Wykonano podział geodezyjny działki 

wspólnoty ul. Kolejowej w Szydłowie pod 

budowę przepompowni ścieków.  

15. Rozbudowa placu 

zabaw na osiedlu  

ul. Ceramiczna  

 

90095 

 

59 929,00 

Zamontowano urządzenia zabawowe na 

placu zabaw, wykonano projekt dalszej 

rozbudowy w ramach programu OSA  
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16. Rozbudowa 

kanalizacji w 

Szydłowie 

 

90095 

 

37 158,81 

Zrefundowano koszty rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej dla 

prywatnego inwestora w Szydłowie, ul. 

Sportowa za boiskiem ORLIK.  

17. Projekt rozbudowy 

Sali widowiskowej w 

Tułowicach 

92109 1 082 990,66 Wykonano  rozbudowę  i modernizacji 

Sali widowiskowej w Tułowicach.  

Rozbudowano salę o pomieszczenia  

garderoby, nowe pomieszczenia 

sanitarne,  powiększono scenę, 

zaprojektowano nową podłogę oraz sufit, 

wykonano nowe instalacje.  

18. Modernizacja 

świetlicy  w 

Szydłowie 

 

92109 

 

15 790,00 

Wykonano uaktualnienie kosztorysów 

inwestorskich dla potrzeb budowy 

Lokalnego Centrum Aktywności 

Społeczeństwa wsi Szydłów.  

Zorganizowano przetarg na realizację 

inwestycji, ale ze względu na koszty 

inwestycji wycofano się z jej realizacji. 

Wykonano koncepcję i badania 

geologiczne pod projekt  nowego 

budynku  świetlicy.   

19.  Przebudowa kuchni 

TOK w Tułowicach 

 

92109 

 

245 094,08 

Wykonano przebudowę istniejącego 

pomieszczenia kuchni przy Sali 

widowiskowej w Tułowicach. Kuchnia 

została wyposażona w nowy sprzęt 

kuchenny.   

20. Adaptacja budynku 

PKP na dom kultury 

 

92109 

 

 

91 981,55 

Wykonanie prac adaptacyjnych w 

budynku z przeznaczeniem na muzeum 

ceramiki. Wykonano uaktualnienie 

projektu w zakresie termomodernizacji i 

audyt energetyczny dla potrzeb wniosku 

o dofinansowanie. Zmodernizowano 

przyłącz energetyczny oraz kanalizacji 

sanitarnej.  
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Foto: Centrum przesiadkowe w okolicach Dworca PKP w Tułowicach 

 

 

Foto: Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej – ścieżka rowerowa kierunek Tułowice Małe 
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Foto: Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej – ciąg pieszo-jezdny kierunek ul. Brzoskwiniowa 

 

 

Foto: Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej – skrzyżowanie ul. Przedszkolnej i ul. Kościelnej 
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Foto: Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Porcelanowej w Tułowicach wspólnie z ZWO. 
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Foto: Rozbudowa - Tułowicki Ośrodek Kultury 

 

 

Foto: Rozbudowa Tułowicki Ośrodek Kultury – Sala Widowiskowa 
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Foto: Rozbudowa Tułowicki Ośrodek Kultury – Kuchnia 
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Foto: Remont ulicy Sportowej w Tułowicach- skrzyżowanie ul. Brzoskwiniowa (w trakcie robót). 

 

Fot: Remont ulicy Sportowej w Tułowicach 
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Foto: Rozbudowa placu zabaw – Tułowice ul. Ceramiczna 

 

Zadania remontowe  i  usługi 

Lp. 

 

Nazwa zadania rozdział Wykonanie Uwagi:  

1. Remonty bieżące 

dróg 

60016 74 867,96 Zadanie obejmowało usuwanie ubytków w 

nawierzchni dróg gminnych, koszty przeglądu 

dróg, uzupełnianie tłuczniem ubytków na 

drogach gruntowych, wymianę i uzupełnienie 

znaków drogowych, remont nawierzchni na 

skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Bocznej (koło 

przepompowni), remont cząstkowy ul. Kwiatowej 

w Szydłowie, wykonanie łat asfaltowych na 

drogach gminnych, remont studni 

kanalizacyjnych na ul. Kościuszki w Tułowicach.  

2. Plan  

zagospodarowania 

 

71004 

        

3 579,85 

    

Kontynuacja  opracowania projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  dla  linii elektroenergetycznej 

110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na terenie 

gminy Tułowice. Zamieszczenie ogłoszenia w 

prasie o wyłożeniu planu zagospodarowania.  

3. Koncepcja 

zagospodarowania 

75095 18 450,00 Wykonano koncepcję zagospodarowania placów 

gminnych przed TOK i ośrodkiem zdrowia 

4. Wiaty na boisku 75095 7 257,00 Remont  uszkodzonych przy wycince drzew wiat 

na boisku w Tułowicach.  
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5. Aktualizacja PGN 90005 7 000,00 Wykonano aktualizację Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla potrzeb projektu 

termomodernizacji budynku  PKP w Tułowicach 

6. Oświetlenia uliczne 900015 110 000,00 Opłata ze energię elektryczną dla potrzeb 

oświetlenia dróg i  ulic  na terenie gminy.    

7. Eksploatacja 

oświetlenia 

ulicznego 

 

90015 

 

95 904,79 

Oplata do Zakładu Energetycznego za utrzymanie 

punktów świetlnych, remont lamp solarnych, 

naprawa lamp na boisku w Ligocie Tułowickiej.  

8. Zakup usług 90095 1 920,00 Przegląd placów zabaw na terenie gminy 

9. Prace ZGKiM 90095 19 254,18 Wykonano przeglądy placów zabaw, wykonano 

prace związane z naprawami elementów 

zabawowych, wymianą elementów urządzeń, 

naprawa ławek na placach zabaw oraz  

wykonanie  nowych tablic informacyjnych. 

10. Remonty obiektów 

komunalnych –  

budynek na 

stadionie  

 

  90095 

 

2 449,50 

Wykonano przy udziale najemcy wymianę pieca 

na piec gazowy w budynku na stadionie dla 

potrzeb  grzewczych mieszkania, sfinansowano 

wymianę wkładu kominowego, przygotowano  

dokumentację projektową.  

11.  Remonty świetlic 92109 8 985,77 Wykonano naprawę dachu świetlicy w Szydłowie  

i  Skarbiszowicach,  wykonano naprawę bramy 

wjazdowej do Sali koncertowej  w 

Skarbiszowicach  oraz  przeprowadzono remont  

ścian i filarów.   

12. Usługi – świetlice  92109 2 988,90 Wykonanie opinii  kominiarskich  dla budynków 

gminnych   oraz  przeglądy kotłów  i instalacji  

gazowych.  

13. Remont Sali w 

budynku na 

stadionie 

 

92109 

 

6 494,25 

Wykonanie malowania Sali świetlicy  na stadionie  

oraz odnowienie klatki schodowej.  

14. Konserwacja 

boiska ORLIK 

92601 5 134,80 Wykonano bieżącą konserwację nawierzchni 

trawiastej boiska ORLIK w Tułowicach, montaż 

krzeseł w hali sportowej, przegląd instalacji 

elektrycznej w obiektach sportowych, wykonanie 

usług kominiarskich 
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Foto: Remont studzienek kanalizacyjnych – Tułowice ul. T. Kościuszki 

 

Foto: Wymiana oświetlenia ulicznego – Tułowice ul. Szkolna 
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Foto: Remonty cząstkowe dróg gminnych – Sołectwo Skarbiszowice 

 

Foto: Zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Tułowicach 
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Foto: Zakup alkomatu dla Posterunku Policji w Tułowicach 
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2019 ROKU. 

 

• Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

i niezamieszkałych z terenu gminy Tułowice - wartość: 1 432 512,02 zł  

 

• Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w miejscowości Tułowice Małe i Ligota 

Tułowicka do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach – 

wartość: 1 783 500,00 zł 

 

• Remont elewacji wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych oraz remontem 

pokrycia dachowego budynku dawnej poczty w Tułowicach - wartość: 207 642,73 zł   

 

• Remont asfaltowej nawierzchni drogowej ul. Sportowej w Tułowicach i ul. Kolejowej 

w Szydłowie – wartość: 223 516,94 zł  

 

• Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne – sala widowiskowa 

w Tułowicach – wartość: 882 490,66 zł  

 

• Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: 

„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w miejscowości Tułowice Małe i Ligota 

Tułowicka do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach”,  

a także w okresie rękojmi gwarancji obejmującej zadanie – wartość: 18 700,00 zł  

 

 

• Adaptacja i wyposażenie kuchni sali widowiskowej w Tułowicach w celu 

organizowania wydarzeń kulturalno – kulinarnych promujących tradycję  

i kulturę rybacką” – wartość: 76 434,66 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://bip.tulowice.pl/2790/4376/swiadczenie-uslug-zwiazanych-z-odbiorem-oraz-zagospodarowaniem-odpadow-komunalnych-wytwarzanych-przez-wlascicieli-nieruchomosci-zamieszkalych-i-niezamieszkalych-z-terenu-gminy-tulowice.html
http://bip.tulowice.pl/2790/4376/swiadczenie-uslug-zwiazanych-z-odbiorem-oraz-zagospodarowaniem-odpadow-komunalnych-wytwarzanych-przez-wlascicieli-nieruchomosci-zamieszkalych-i-niezamieszkalych-z-terenu-gminy-tulowice.html
http://bip.tulowice.pl/2790/4376/swiadczenie-uslug-zwiazanych-z-odbiorem-oraz-zagospodarowaniem-odpadow-komunalnych-wytwarzanych-przez-wlascicieli-nieruchomosci-zamieszkalych-i-niezamieszkalych-z-terenu-gminy-tulowice.html
http://bip.tulowice.pl/2350/4331/budowa-infrastruktury-pieszo-rowerowej-w-miejscowosci-tulowice-male-i-ligota-tulowicka-do-centrum-przesiadkowego-w-rejonie-dworca-pkp-w-tulowicach.html
http://bip.tulowice.pl/2350/4331/budowa-infrastruktury-pieszo-rowerowej-w-miejscowosci-tulowice-male-i-ligota-tulowicka-do-centrum-przesiadkowego-w-rejonie-dworca-pkp-w-tulowicach.html
http://bip.tulowice.pl/2694/4376/remont-elewacji-wraz-z-izolacja-pionowa-scian-fundamentowych-oraz-remontem-pokrycia-dachowego-budynku-dawnej-poczty-w-tulowicach.html
http://bip.tulowice.pl/2694/4376/remont-elewacji-wraz-z-izolacja-pionowa-scian-fundamentowych-oraz-remontem-pokrycia-dachowego-budynku-dawnej-poczty-w-tulowicach.html
http://bip.tulowice.pl/2605/4376/remont-asfaltowej-nawierzchni-drogowej-ul-sportowej-w-tulowicach-i-ul-kolejowej-w-szydlowie.html
http://bip.tulowice.pl/2605/4376/remont-asfaltowej-nawierzchni-drogowej-ul-sportowej-w-tulowicach-i-ul-kolejowej-w-szydlowie.html
http://bip.tulowice.pl/2428/4376/przebudowa-z-rozbudowa-obiektu-pelniacego-funkcje-kulturalne-sala-widowiskowa-w-tulowicach.html
http://bip.tulowice.pl/2428/4376/przebudowa-z-rozbudowa-obiektu-pelniacego-funkcje-kulturalne-sala-widowiskowa-w-tulowicach.html
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POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĄTRZNYCH  

W 2019 ROKU. 

 

 W 2019 roku Gmina Tułowice zrealizowała 3 projekty dofinansowane ze środków 

zewnętrznych, a konkretnie unijnych. 

 

„Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa 

centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” 

 

W ramach realizacji projektu wybudowano, przebudowano oraz wyznaczono ścieżki pieszo – 

rowerowe, które połączyły Tułowice Małe i Ligotę Tułowicką z wykonanym centrum 

przesiadkowym przy dworcu PKP w Tułowicach. Na centrum przesiadkowe składają się dwa 

parkingi Park&Ride i Bike&Ride. Natomiast wzdłuż ścieżek powstały dwa Miejsca 

Odpoczynku Podróżnych (MOP-y) z elementami małej architektury. Projekt został 

zrealizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014-2020. 

Na realizację tego zadania Gmina Tułowice otrzymała dofinansowanie w kwocie: 1 365 073,77 

zł. 

 

 

Foto: Parking Bike&Ride przy dworcu PKP  
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Foto: Ścieżka pieszo – rowerowa przy ul. Morelowej 

 

 

„Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne – sala widowiskowa  

w Tułowicach” 

Powyższa operacja została zrealizowana przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020.  

W ramach zrealizowanego zadania rozbudowano salę, przygotowano nowe toalety wraz z 

toaletą dla osób niepełnosprawnych, obniżono i powiększono scenę, w dobudowanej części 

utworzono garderoby oraz dodatkową toaletę dla artystów, budynek ocieplono od wewnątrz, 

wykonano nowe podłogi i posadzki, przygotowano nowe instalacje elektryczne, kanalizacyjne, 

wodociągowe, gazowe, c.o., klimatyzacyjne i wentylacyjne. Rozbudowa sali widowiskowej 

umożliwiła rozwój oferty kulturalnej Tułowickiego Ośrodka Kultury, dzięki powiększeniu 

sceny i dobudowaniu garderób wreszcie możliwe jest prowadzenie zajęć teatralnych dla 

wszystkich grup wiekowych. 

Na realizację operacji Gmina Tułowice uzyskała dofinansowanie w formie refundacji 

poniesionych kosztów w wysokości: 500 000 zł.  
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Foto: Sala widowiskowa – scena  

 

 

 

Foto: Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych 
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„Adaptacja i wyposażenie kuchni sali widowiskowej w Tułowicach w celu organizowania 

wydarzeń kulturalno – kulinarnych promujących tradycję i kulturę rybacką.” 

 

Powyższa operacja została zrealizowana przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. 

W ramach operacji zakupiono specjalistyczny sprzęt taki jak chłodziarko – zamrażarka, wyparzarka 

gastronomiczna, piec konwekcyjny czy taborety elektryczne oraz specjalistyczne meble kuchenne ze 

stali kwasoodpornej. Sprzęt i meble trafiły do sali widowiskowej, której kuchnia została 

wyremontowana ze środków własnych gminy. Zadanie to stanowiło jeden z elementów kompleksowej 

rozbudowy i remontu Sali widowiskowej.  

Na realizację operacji Gmina Tułowice otrzymała dofinansowanie w formie refundacji poniesionych 

kosztów w wysokości: 64 205 zł. 

  Foto: Kuchnia sali widowiskowej 
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 Foto: Stanowisko obróbki termicznej 
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FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2019 ROKU.  

PLAN I WYKONANIE W PODZIALE NA SOŁECTWA WEDŁUG PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 

               WYDATKI WYKONANE W 2019 r.                                                           

                                                                                                                                                                  

L.P 

Nazwa sołectwa Plan 

wydatków 

na 2018r 

ogółem 

DZIAŁ ROZDZIAŁ DZIAŁ ROZDZIAŁ   

I  

PARAGRAF 

KWOTA 

WYKORZYSTANA 

 

  1. GOSZCZOWIUCE 

 

 

 

 

 

 

                          RAZEM 

     1 300,00 

     1 500,00 

     2 500,00 

     1 743,91 

     8 000,00 

        400,00 

     

    15 443,91 

      750 

      750 

      754 

      900 

      900 

      921 

     

      75075 

      75075 

      75412 

      90004 

      90001 

      92195 

750 

750 

754 

900 

900 

921 

 

  75075 § 4210 

  75075 § 4300 

  75412 § 4210 

  90004 § 4210 

  90001 § 4300 

  92195 § 4300 

   

        1 300,00 

        1 500,00 

        2 500,00 

        1 743,91 

        8 000,00 

           400,00 

       

       15 443,91 

 

   

 2. LIGOTA TUŁOWICKA 

 

 

 

 

 

 RAZEM 

      1 700,00 

      1 000,00 

      1 393,45 

         500,00 

      3 000,00 

      4 628,82 

   -----------------

- 

    12 222,27 

 

      750 

      750 

      900 

      921 

      921 

      921 

       

       

      75075 

      75075 

      90004 

      92109 

      92195 

      92109 

750 

750 

900 

921 

921 

921 

 

  75075 § 4210 

  75075 § 4300 

  90004 § 4210 

  92109 § 4210 

  92195 § 4210 

  92109 § 4270 

        1 687,16 

        1 000,00           

        1 377,07 

           483,30 

        2 984,00 

        4 620,00 

 

      12 151,53 

       

  3. TUŁOWICE  MAŁE 

 

 

 

       2 440,00 

          560,00 

          800,00 

       2 718,65 

     750 

     750 

     900 

     921 

     75075 

     75075 

     90004 

     92109 

750 

750 

900 

921 

 75075 § 4210 

 75075 § 4300 

 90004 § 4210 

 92109 § 4210 

         2 438,87 

            560,00 

            799,78 

         2 714,49       
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                       RAZEM 

          200,00 

       6 500,00 

-------------------    

     13 218,65 

 

     921 

     926 

     92195 

     92601 

921 

926 

 92195§ 4210 

 92601§ 4210 

            198,85 

        6 500,00 

           

      13 211,99 

  5. 

 

SKARBISZOWICE 

 

 

 

RAZEM 

      2 700,00 

      2 000,00 

      2 961,31 

      6 420,87 

    14 082,18 

    750 

    750 

     900 

     921 

     

     75075 

     75075 

     90004 

    92109 

    

 750 

 750 

 900 

 921 

 

 75075 § 4210 

 75075 § 4300 

 90004 § 4210 

 92109 § 4210 

        2 223,77 

        2 000,00 

        2 961,31 

        5 449,95 

      12 635,03 

   6. SZYDŁÓW 

 

 

 

 

            RAZEM 

      2 700,00 

         300,00 

         300,00 

       3 277,62 

     13 350,00 

    19 927,62 

    750 

    750 

    900 

    921 

    926 

     

    75075 

    75075 

    90004 

    92109 

    92601 

    

 750 

 750 

 900 

 921 

 926 

  

 75075 §4210 

 75075 §4300 

 90004 §4210 

 92109 §4210 

 92601$4300 

  

         2 700,00 

            300,00 

            299,99 

         3 227,59 

       13 350,00 

       19 877,58 

  

   

 OGÓŁEM     74 894,63         73 320,04 
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REJESTR UCHWAŁ VIII KADENCJI RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH NA LATA  2019 
 

  Nr 

protokołu 

Nr i data 

uchwały 

w sprawie Termin wykonania Zmiany do 

uchwały 

Data publikacji 

Dz.U.W.O. 
      Uwagi  

1 2 3 4 5 6         7 

IV 23 
31.01.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 

2019 r. 

z dniem podjęcia, 

podlega publikacji w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 683 z 15.02.19 

 

IV 24 
31.01.2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

miasta Opola 

z dniem podjęcia    

IV 25 
31.01.2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik, 

z dniem 1.03.2019 r.  

podlega publikacji w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 537 z 07.02.19 
 

IV 26 
31.01.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i 

tryb składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

z dniem 1.03.2019 r.  

podlega publikacji w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 358 z 07.02.19 
 

IV 27 
31.01.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach na 2019 r.  

z dniem podjęcia    

V 28 
28.02.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi, z dniem podjęcia    

V 29 
28.02.2019 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej, 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 916 z 07.03.19 
 

V 
30 

28.02.2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia 

granic obwodu publicznej szkoły podstawowej 

prowadzonej przez Gminę Tułowice, 

z dniem 1.09.2019 r.  

podlega publikacji w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 917 z 07.03.19 
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V 31 
28.02.2019 r. 

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości, 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 918 z 07.03.19 
 

V 32 
28.02.2019 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 

2019 r. 

z dniem podjęcia    

V 33 
28.02.2019 r. 

w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w 

Tułowicach oraz sołtysów 

z dniem 1.04.2019 r.  

podlega publikacji w 

Dz.U.W.O. 

Zm. 

XVI/90/20 

30.01.2020 

Dz.U.W.O.  

poz. 919 z 07.03.19 
 

VI 34 
28.03.2019 r. 

w sprawie w sprawie zmian budżetu Gminy 

Tułowice na 2019 r. 

z dniem podjęcia, 

podlega publikacji w 

Dz.U.W.O. 

   

VI 35 
28.03.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. 

z dniem podjęcia    

VI 36 
28.03.2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice 

w 2019 roku. 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 1338 z 08.04.19 
 

VI 37 
28.03.2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków budżetu Gminy Tułowice na 

dofinansowanie kosztów związanych z ochroną 

powietrza poprzez redukcje niskiej emisji 

zanieczyszczeń na terenie Gminy Tułowice. 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 1339 z 08.04.19 
 

VI 38 
28.03.2019 r. 

zmieniającej uchwałę Nr v/29/19 Rady Miejskiej w 

Tułowicach z dnia 28 lutego 2019 r.  w sprawie 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 1340 z 08.04.19 
 

VII 39 
29.04.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dniem podjęcia    

VIII 40 
03.06.2019 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 

r. 

z dniem podjęcia, 

podlega publikacji w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 2111 z 17.06.19 
RIO 

VIII 41 
03.06.2019 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej, 

z dniem podjęcia   RIO 
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VIII 42 
03.06.2019 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki na terenie Gminy Tułowice 

podlega publikacji w 

Dz.U.W.O.  

wchodzi w życie z 

dniem 1 lipca 2019 r., 

 

 Dz.U.W.O.  

poz. 2022 z 10.06.19 
RIO 

VIII 43 
03.06.2019 r. 

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tułowicach, 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 2063 z 13.06.19 

WO 

VIII 44 
03.06.2019 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego, 

 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 2023 z 10.06.19 
WO 

IX 45 
27.06.2019 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tułowic wotum 

zaufania. 

   RIO 

IX 46 
27.06.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Tułowice za 2018 r.  

   RIO 

IX 47 
27.06.2019 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Tułowic za 2018 r.   

   RIO 

IX 48 
27.06.2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 

tytułu pożyczek i kredytów, 

   RIO 

IX 49 
27.06.2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono  

stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w 

przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę 

Tułowice. 

  Dz.U.W.O.  
poz. 2260 z 02.07.19 

 

WO 

IX 50 
27.06.2019 r. 

w sprawie powołania zespołu opiniującego 

kandydatów na ławników, 

   WO 

X 51 
w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 

2019r. 

z dniem podjęcia, 

podlega publikacji  

 Dz.U.W.O.  

poz. 2842 z 

09.09.2019r. 

RIO 
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29.08.2019r. w Dz.U.W.O. 

X 52 
29.08.2019r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

z dniem podjęcia, 

 

  RIO 

X 53 
29.08.2019r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu 

 osłonowego Gminy Tułowice „Opieka  

wytchnieniowa” – edycja 2019 

z dniem podjęcia, 

 

  WO 

X 54 
29.08.2019r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w 

ramach gminnego programu osłonowego Gminy 

Tułowice „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich 

pobierania. 

podlega publikacji  

w Dz.U.W.O.  

wchodzi w życie  

z dniem  

1 września 2019r. 

  WO 

X 55 
29.08.2019r. 

w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Tułowice. 

z dniem podjęcia, 

 

  WO 

X 56 
29.08.2019r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Opolskiego na dofinansowanie 

zadania pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na 

przejściu dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 

405 ul. Porcelanowa w miejscowości Tułowice w 

formie dotacji celowej. 

z dniem podjęcia, 

 

  RIO 

XI 57 
03.10.2019r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

01 stycznia 2019r.  Dz.U.W.O.  
poz. 3219 z 

09.10.2019r. 

RIO 

XI 58 
03.10.2019r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Goszczowice 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3225 z 
03.10.2019r. 

WO 

XI 59 
03.10.2019r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Ligota Tułowicka 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 3226 z 

11.10.2019r. 

WO 
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XI 60 
03.10.2019r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Skarbiszowice 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3227 z 

11.10.2019r. 

WO 

XI 61 
03.10.2019r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Szydłów 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3228 z 
11.10.2019r. 

WO 

XI 
62 

03.10.2019r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Tułowice Małe 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 3229 z 

11.10.2019r. 

WO 

XI 63 
03.10.2019r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w 

ramach gminnego programu osłonowego Gminy 

Tułowice „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich 

pobierania. 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 

Z mocą obowiązującą 

od dnia 1 października 

2019r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3220 z 
09.10.2019r. 

WO 

XI 64 
03.10.2019r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego linii 

energetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ 

Tułowice na terenie gminy Tułowice 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3466 z 

07.11.2019r. 

WO 

XI 65 
03.10.2019r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 

r. 

Z dniem podjęcia  Dz.U.W.O.  

poz. 3250 z 

18.10.2019r. 

RIO 

XII 66 
07.10.2019r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

Z dniem podjęcia, 

podlega opublikow. w 

BIP 

  RIO 

XIII 
67 

28.10.2019r. 

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu 

współpracy Gminy Tułowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 r. 

Z dniem  

1 stycznia 2020r. 
  WO 

XIII 68 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
Z dniem podjęcia,   RIO 
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28.10.2019r. finansowej podlega opublikow. w 

BIP 

XIII 69 
28.10.2019r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 

2019r. 

Z dniem podjęcia, 

podlega opublikow. w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3369 z 
04.11.2019r. 

RIO 

XIV 70 
02.12.2019r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 

2019 r 

Z dniem podjęcia, 

podlega opublikow. w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 3948 z 

10.11.2019r. 

RIO 

XIV 71 
02.12.2019r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Z dniem podjęcia, 

podlega opublikow.  

w BIP 

  RIO 

XIV 72 
02.12.2019r. 

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 

Publicznego Gimnazjum i. Prymasa Tysiąclecia  

w Tułowicach 

Z dniem podjęcia, 

 
  WO 

XIV 73 
02.12.2019r. 

1. w sprawie ustalenia sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom 

poszczególnych stopni awansu zawodowego 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 

innych składników wynagrodzenia wynikających ze 

stosunku pracy. 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania  

 

Z mocą obowiązującą 

od dnia 1 września 

2019r. 

Zm. 

XVI/92/20 

30.01.2020 

Dz.U.W.O.  
poz. 3794 z 

05.12.2019r. 

WO 

XIV 74 
02.12.2019r. 

w sprawie przyjęcia programu Wspierania Rodziny 

w Gminie Tułowice na lata 2020 – 2022 

z dniem podjęcia, 

 
  WO 

XIV 75 
02.12.2019r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych 

podlega opublikow. w 

Dz.U.W.O. 

wchodzi w życie z 

dniem 01.01.2020r 

 Dz.U.W.O.  
poz. 3795 z 

05.12.2019r. 

WO 

XIV 76 
02.12.2019r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkotykowych na 2020 rok 

wchodzi w życie z 

dniem 01.01.2020r 
  WO 
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XV 77 
16.12.2019r 

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice  

na 2019 r. 

Wchodzi w życie z 

dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu w 

D.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 4237 z 

30.12.2019r. 

RIO 

XV 
78 

16.12.2019r 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Wchodzi w życie z 

dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu w 

Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

  RIO 

XV 79 
16.12.2019r 

 sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice 

 na 2020 r. 

Wchodzi w życie z 

dniem podjęcia, z 

mocą obowiązującą 

od 1 stycznia 2020r. 

Podlega ogłoszeniu w 

D.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 83                     
z 07.01.2020r. 

RIO 

XV 80 
16.12.2019r 

W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej 

Wchodzi w życie z 

dniem podjęcia, z 

mocą obowiązującą 

od 1 stycznia 2020r. 

Podlega ogłoszeniu w 

Biuletynie Informacji 

Publicznej  

  RIO 

XV 81 
16.12.2019r 

zmieniająca uchwałę w sprawie formy działania 

zakładu budżetowego i uchwalenia statutu 

samorządowego zakładu budżetowego. 

Wchodzi w życie z 

dniem 1 lutego 2020 r. 
  WO 

XV 82 
16.12.2019r 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat  

z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych. 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 

 Dz.U.W.O.  

poz. 4026 z 

18.12.2019r. 

WO 

XV 83 
16.12.2019r 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  

na świadczenia z pomocy społecznej. 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 

 Dz.U.W.O.  
poz. 4027 z 

18.12.2019r. 

WO 

XV 84 
16.12.2019r 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności   za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 

 Dz.U.W.O.  

poz. 4028 z 

18.12.2019r. 

WO 
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specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania. 
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REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEZ URZĄD MIEJSKI  

W  TUŁOWICACH  W 2019 ROKU. 

 
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

2017-2020 
 

Dzięki Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 

r., poz. 1446 z późn. zm.) władze lokalne wszystkich szczebli włączone zostały w proces ochrony 

dziedzictwa kulturowego. Przez nałożenie na gminy obowiązku opracowania gminnych ewidencji 

zabytków i gminnych programów opieki nad zbytkami mamy możliwość zidentyfikowania zasobu i stanu 

obiektów zabytkowych oraz określenia lokalnej polityki ochrony dziedzictwa kulturowego.  

Wykonywanie zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków jest ustawowym zadaniem 

samorządów. Zgodnie z brzmieniem art. 7, ust. 1, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. ładu przestrzennego, kultury 

oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W projekcie krajowego programu ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami zapowiadane jest tworzenie warunków prawnych do odpowiedzialnego kreowania 

i realizowania ochrony dziedzictwa kulturowego przez samorządy terytorialne oraz podjęcie inicjatywy 

legislacyjnej dla uwzględniania interesów ochrony zabytków w całym ustawodawstwie, jak również 

stworzenie warunków prawnych do nowego systemu finansowania ochrony i opieki nad zabytkami.  

 

 

Podstawy prawne i główne cele gminnego programu opieki nad zabytkami 
 

Podstawą prawną sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami jest Ustawa z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa ta wprowadziła obowiązek 

sporządzania przez samorządy zarówno wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych programów opieki 

nad zabytkami.  

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 5 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 

87 ust 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Wójt Gminy 

Tułowice sporządza na okres 4 lat Program Opieki nad Zabytkami Gminy Tułowice (art. 87 ust. 3 w/w 

ustawy). Gminny program opieki nad zabytkami podlega uchwaleniu przez Radę Gminy, po uzyskaniu 

opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym Gminny program opieki nad zabytkami zgodny jest z Krajowym Programem Opieki nad 

Zabytkami, którego celem nadrzędnym jest „wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego i ochrony 

zabytków  

w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków”. Cel ten wdrażany będzie poprzez realizację 

trzech celów szczegółowych: 

 

1. wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce 

2. wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków 

3. tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji na rzecz dziedzictwa 

kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji.  

 

 

 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. określiła zasadnicze cele programów opieki 

nad zabytkami: 
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• włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających  

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

• uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego  

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 

ekologicznej;  

• zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 

• wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;  

• podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych 

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

zabytkami; 

• określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 

związane z wykorzystywaniem tych zabytków; 

• podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 

zabytkami.  

 

Celem Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Tułowice na lata 2017 – 2020  opracowanego w 

oparciu o Gminną Ewidencję Zabytków i będącą aktualizacją poprzedniego programu – jest stworzenie 

całościowej i wieloletniej strategii ochrony zabytków znajdujących się na terenie gminy Tułowice 

realizowanej w 4-letnich cyklach – etapach, środkami optymalnymi, dostępnymi przez gminę, zarówno 

prawnymi (zapisy dotyczące ochrony zabytków w planach zagospodarowania przestrzennego) jak też 

finansowymi (przeznaczenie części budżetu gminy na ochronę zabytków). Program określa również 

kierunek podejmowanych przez gminę działań, mających na celu szeroko pojętą ochronę dziedzictwa 

kulturowego.  

 

 

 

Głównym celem Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Tułowice jest wzmocnienie ochrony  

i opieki nad zabytkami, która jest istotną częścią dziedzictwa kulturowego oraz poprawa stanu zabytków 

w gminie, poprzez: 

• włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikające  

z koncepcji    

   przestrzennego zagospodarowania gminy; 

• uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, łącznie z uwarunkowaniami ochrony  

      przyrody i równowagi ekologicznej; 

• zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 

• wyeksponowanie poszczególnych zabytków i walorów krajobrazu kulturowego; 

• podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,  

   turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi  

   środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 

• określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje  

   konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

• podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 

zabytkami. 
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  Obiekty wpisane do rejestru zabytków i ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków  

w Opolu, które podlegają prawnej ochronie konserwatorskiej    

                                                                                                         

Miejscowość Nazwa obiektu Podstawa ochrony 
Ligota Tułowicka młyn wodny (nr rejestru 1653/66) 

Skarbiszowice dwór, ob. dom nr 30/32 (nr. rejestru 1016/65) 

Skarbiszowice zabudowa folwarczna (nr rejestru 1661/66) 

Tułowice kościół paraf. pw. św. Rocha Ewidencja 

Tułowice kaplica cmentarna Ewidencja 

Tułowice ogrodzenie przy kaplicy cmentarnej Ewidencja 

Tułowice zespół pałacowy z zabudowaniami – pałac, d. 

młyn wodny, czworak 

(nr rejestru 1018/65) 

Tułowice stajnia pałacowa Ewidencja 

Tułowice Park krajobrazowy (nr rejestru 108/84) 

Tułowice budynek fabryczny (Z- dy Porcelitu) Ewidencja 

Tułowice portiernia fabryki Ewidencja 

Tułowice ogrodzenie fabryki Ewidencja 

Tułowice willa dzierż. fabryki tzw. „Stara Willa” 

d. szpital dziecięcy 

(nr rejestru 02/2001) 

Tułowice dom mieszkalny  

(Dyrekcja Odlewni Żeliwa) 

Ewidencja 

Tułowice dom mieszkalny róg Kościuszki,  

1 Maja 

Ewidencja 

Tułowice Dom mieszkalny ul. Pocztowa 6 (nr rejestru 1662/66) 

Tułowice Dom mieszkalny ul. Pocztowa 7 ewidencja 

Tułowice budynek admin. w zespole fabryki porcelany 

„RS Tillowitz” ul. Porcelanowa 2E 

(nr rejestru 2374/97) 

Tułowice dom mieszkalny ul. Szkolna 8 

 

ewidencja 

Tułowice dom mieszkalny ul. Zamkowa 3 

 

ewidencja 

 

 

oraz stanowiska archeologiczne wg poniższego wykazu: 

 

Miejscowość Lokalizacja Typ stanowiska 
Goszczowice Dz. Nr 76 osada  

Goszczowice Dz. Nr 72 kurhan 

Ligota Tułowicka Brak lokalizacji punkt osadniczy 

Ligota Tułowicka Brak lokalizacji punkt osadniczy 

Ligota Tułowicka Brak lokalizacji grodzisko 

Ligota Tułowicka Brak lokalizacji ślad osadnictwa 

Ligota Tułowicka  Brak lokalizacji ślad osadnictwa 

Tułowice położone ok. 1500m na pół.-wsch. od 

kościoła, ok. 1000m na pól. wsch. od stacji 

kolejowej 

punkt osadniczy 

Tułowice położone pomiędzy torami a drogą, ok. 500m 

na pół.- wsch. od mostu kolejowego gr. nr 297 

obozowisko 

Skarbiszowice położone przy zachodnim wylocie wsi, na 

południe od kapliczki, przy rozwidleniu dróg, 

na zabudowanym obecnie terenie. 

grodzisko 

Skarbiszowice Brak lokalizacji ślad osadnictwa 

Skarbiszowice Brak lokalizacji punkt osadniczy 
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Tułowice położone na zachód od torów kolejowych, ok. 

200m na północ od mostu kolejowego dz. gr. 

nr 269,270 

punkt osadniczy 

Tułowice Brak lokalizacji punkt osadniczy 

Tułowice Brak lokalizacji punkt osadniczy 

Tułowice Brak lokalizacji  punkt osadniczy 

Ligota Tułowicka Brak lokalizacji punkt osadniczy 

Ligota Tułowicka Brak lokalizacji ślad osadniczy 

Ligota Tułowicka Dz. Gr. nr 339/2, 340, 352 punkt osadniczy, 

osada  

Ligota Tułowicka Dz. Gr. nr 389 punkt osadniczy 

Skarbiszowice Brak lokalizacji punkt osadniczy 

Skarbiszowice Brak lokalizacji ślad osadniczy 

 

 

Obiekty nieruchome ujęte w ewidencji zabytków: 

 
Obiekt Ulica Nr  Czas 

powstania 

Funkcja 

Budynek mieszkalny 1 Maja  2 1 ćw. XX 

w. 

 

Budynek gospodarczy 1 Maja  3 XIX/XX w. mieszkalna 

Budynek mieszkalny 1 Maja 16 2 ćw. XX 

w. 

 

Budynek mieszkalny 1 Maja 17 XIX/XX w.  

Budynek mieszkalny i zabudowa gospodarcza 1 Maja 19 1 ćw. XX 

w. 

 

Budynek mieszkalny 1 Maja 19 a XIX/XX w.  

Budynek mieszkalny Kościuszki  1 1 ćw. XX 

w. 

 

Budynek mieszkalny Kościuszki  2 1 ćw. XX 

w. 

 

Kościół poewangelicki p.w. Zmartwychwstania 

Pańskiego 

Kościuszki 10 1913-14 r. kościół 

katolicki 
Cmentarz przy kościele Zmartwychwstania 

Pańskiego 

Kościuszki 10 XIX w.  

Budynek mieszkalny Kościuszki 12 1 ćw. XX 

w. 

 

Budynek mieszkalny Kościuszki 14 1 ćw. XX 

w. 

 

Budynek mieszkalny Opolska  5 1 ćw. XX 

w. 

 

Budynek mieszkalny Opolska 10 1 ćw. XX 

w. 

 

Budynek mieszkalno - gospodarczy Opolska 23 1913 r.  

„Domek ogrodnika” Opolska 28 1880 r. mieszkalna 

„Stara willa” Parkowa  7 kon. XIX w.  

Młyn wodny w zespole pałacowym Parkowa  9 1763 r. brak funkcji 

Czworak Parkowa 11 2 poł. XVIII 

w. 

brak funkcji 

Czworak Parkowa 11 2 poł. XVIII 

w. 

brak funkcji 

Bażanciarnia Parkowa 11 XIX w. mieszkalne 

Budynek mieszkalny Parkowa 12 kon. XIX w.  

Nadleśnictwo Tułowice (księgowość) Parkowa 14 1 ćw. XIX 

w. 

 

Nadleśnictwo Tułowice (administracja) Parkowa 14a 1 ćw. XX 

w. 

 

Poczta Pocztowa  2 1 ćw. XX 

w. 

 

Budynek mieszkalny Pocztowa  5 1 ćw. XX 

w. 

 

Budynek mieszkalny Pocztowa  6 1 poł. XIX 

w. 

 

Budynek mieszkalny Pocztowa  7 kon. XIX w.  

Budynek mieszkalny Poprzeczna 2/4 1 ćw. XX 

w. 

 

Budynek mieszkalny Przedszkolna 21 1 poł. XX 

w. 

 

Budynek mieszkalny Szkolna  2 XIX/XX w.  

Budynek mieszkalny Szkolna  4 1 ćw. XX 

w. 

 

Budynek mieszkalny Szkolna  8 2 poł. XIX 

w. 

 

Budynek mieszkalny Szkolna 10 1 ćw. XX 

w. 

 

Budynek mieszkalny Szkolna 12 1 ćw. XX 

w. 

 

Budynek mieszkalny Szpitalna  5 kon. XIX w.  
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Krzyż kamienny Porcelanowa/Przedszkolna  1918 r.  

Budynek mieszkalny Porcelanowa  2 1897 r.  

Budynek mieszkalny Porcelanowa 12 1 ćw. XX 

w. 

 

Zespół fabryki „RS Tillowitz” Porcelanowa  XIX/XX w. brak 

Portiernia w zespole fabryki porcelitu „RS 

Tillowitz” 

 

Porcelanowa 2 D 1894 r. handlowa 

Budynek administracyjny w zespole fabryki 

porcelitu „RS Tillowitz” 

Porcelanowa 2 E 1904 r. brak 

Budynek piecowni w zespole fabryki porcelitu 

„RS Tillowitz” 

Porcelanowa  1894 r. brak 

Budynek formowni w zespole fabryki porcelitu 

„RS Tillowitz” 

Porcelanowa  pocz. XX w. brak 

Remiza w zespole fabryki porcelitu „RS 

Tillowitz” 

Porcelanowa  pocz. XX w.  

Budynek mieszkalny Zamkowa  3 2 poł. XIX 

w. 

 

Kuźnia Zamkowa  8 pocz. XIX 

w. 

 

Budynek mieszkalny Zamkowa 10 1871 r.  

Budynek mieszkalny Zamkowa 11 1 poł. XX 

w. 

 

Zespół pałacowo - parkowy Zamkowa 15 4 ćw. XIX 

w. 

Zespół Szkół 

Pałac Zamkowa 15 1824; 1879-

89 r. 

Internat 

Zespołu Szkół 
Ogrodzenie pałacu Zamkowa 15 4 ćw. XIX 

w. 

 

Stajnia w zespole pałacowym Zamkowa 15 1 poł. XIX 

w. 

Zespół Szkół w 

Tułowicach 

Park w zespole pałacowym Zamkowa 15 2 poł. XIX 

w. 

park w Zespole 

Szkół w 

Tułowicach 

Pawilon myśliwski w zespole pałacowym Zamkowa 15 kon. XIX w. pomocnicza 

Kościół parafialny p.w. św. Rocha Szkolna  1829-1840 

r. 

 

Epitafium Henryka von Dreske Szkolna  pocz. XVII 

w. 

 

Cmentarz parafialny Szkolna  XIX w.  

Dworzec Poprzeczna  kon. XIX w.  

Budynek w zespole stacji kolejowej Poprzeczna  kon. XIX w.  

Budynek dyrekcji odlewni  2/1 2 poł. XIX 

w. 

 

Budynek mieszkalny  1/16 kon. XIX w.  

Kościół filialny p.w. Matki Bożej Różańcowej   1903 r.  

Budynek mieszkalny   lata 20-30. 

XX w. 

 

Budynek przy dawnej gospodzie Kościelna/Opolska  1 lata 20. XX 

w. 

mieszkalna 

Remiza strażacka Kościuszki 11 1 ćw. XX 

w. 

zakład 

kamieniarski Ogrodzenie zespołu fabryki porcelitu „RS 

Tillowitz” 

Porcelanowa   kon. XIX w.  
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Foto: Planowane Muzeum Porcelany w Tułowicach – (nieruchomość ujęta w ewidencji zabytków Gminy 

Tulowice)  obiekt w trakcie realizacji stanowi własność prywatną. 
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SPRAWOZDANIE   

DOTYCZĄCA WSPÓŁPRACY  GMINY TUŁOWICE 

Z  SEKTOREM  POZARZĄDOWYM (POŻYTEK  PUBLICZNY)  

W 2019 ROKU. 

 

 
WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

 

Liczba ofert złożonych przez wszystkie podmioty pożytku publicznego w 2019r-  10 

Liczba podpisanych umów w 2019 r .                                                                          -  10 

Wysokość środków finansowych     zaplanowanych w budżecie w 2019 r dla podmiotów 

pożytku publicznego   po dokonanych zmianach planu w ciągu roku 2019     175 000,00  zł 

w tym organizacje pozarządowe                                                                       175 000,00  zł   

w tym na wsparcie zadań                                                                                  175 000,00  zł  

 

W ramach udzielonego wsparcia organizacjom pożytku publicznego w realizacji przedsięwzięć w 2019 

r. udzielono dotacji na kwotę  156 650,00 zł  

 

DOTACJE  UDZIELONE : 
 

OCHRONA  ZDROWIA 

 

Liczba złożonych wniosków                                                      2 

Liczba zawartych umów o wsparcie zadania                             2 

 

kwota udzielonej dotacji w 2019 r.                                            90 000,00 zł w tym: 

 

1.Caritas Diecezji Opolskiej                                                          88 500,00 zł 

2.Stowarzyszenie „Wspólnota  Polska”                                           1 500,00 zł  

 

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE  KULTURY FIZYCZNEJ  I  SPORTU 

 

Liczba złożonych wniosków                                                     8 

Liczba zawartych umów                                                           8 

W 2019 r. oferty w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu były składane na  

każde  półrocze  oddzielnie  (2 x 4 wnioski = 8 wniosków) 

 

kwota udzielonych dotacji w 2019 r.- ogółem    2 dwóch półroczach 66 650,00 zł 

                                                                                                         

                                       

1.Klub Sportowy Zieloni   -Ligota Tułowicka                                          19 000,00 zł 

2. Okręg  Polskiego  Związku  Wędkarskiego w Opolu                             3 500,00 zł       

3.Międzyszkolny Ludowy Uczniowski  

   Klub Sportowy „MLUKS TUŁOWICE”                                              43 550,00  zł 

4.Opolski Klub Sportowo -Turystyczny Niewidomych  

 i Słabowidzących  CROSS                                                                           600,00  zł 
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FAKTYCZNE  WYKORZYSTANIE  UDZIELONYCH  DOTACJI        156 625,03  zł 

 

 

 

 

 

 

OCHRONA  ZDROWIA                                                                                       90 000,00  zł 

UPOWSZECHNIANIE  KULTURY FIZYCZNEJ  I SPORTU                       66 625,03  zł 

                                                                                                    

Kwota zwróconych dotacji wynosi: 24,97 zł. 

 

  

Sfery pożytku publicznego, w ramach których Gmina zlecała organizacjom pozarządowym oraz innym 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacje zadań publicznych w 2019 r.  

- ochrona i promocja zdrowia 

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

- promocja i organizacja wolontariatu, 

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
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SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH   

I  NARKOTYKOWYCH W  2019 ROKU. 
 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2019 

starał się tworzyć lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych 

wynikających z używania alkoholu i narkotyków.  

Program ustanowiony został uchwałą Nr III/21/18 Rady Gminy Tułowice z dnia  

17 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkotykowych na 2019 rok.  

 

Koordynacją realizacji Programu zajmuje się pracownik Urzędu Miejskiego w Tułowicach, któremu 

powyższe zadania zostały przekazane do zakresu jego obowiązków pracy. 

 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkotykowych w roku 2019 zaplanowano kwotę w wysokości 92 000,00 złotych. Złożyły się na nią środki 

pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019. Realizując zadania 

Programu za cały 2019 rok, wydatkowano sumę 61 809,77 złotych, co stanowiło 67,18 % ogółu zaplanowanych 

na ten cel środków. 

 

W poszczególnych obszarach działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkotykowych na 2019 r., w oparciu preliminarz działań z tego zakresu, podjęto i zrealizowano 

następujące zadania: 

 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych lub zagrożonych 

uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków. 

 

1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach kontynuowana jest działalność 

Punktu Konsultacyjnego oraz zatrudnionego w nim Instruktora Terapii Uzależnień. Punkt czynny był dwa dni 

w tygodniu – w poniedziałki i w środy w godzinach popołudniowych. 

Z jego usług na bieżąco korzystają osoby uzależnione bądź zagrożone uzależnieniem oraz członkowie ich 

rodzin. Z osobami tymi przeprowadzane są spotkania i udzielane porady telefoniczne.  

2. Procedura zwrotu kosztów środków farmakologicznych i kosztów dojazdu na leczenie osób uzależnionych, 

znajdujących się w trudnych warunkach materialnych realizowana jest przez OPS ze środków własnych.  

 

Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy lub narkotykowy, pomocy psychospołecznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

 

1. W ramach pracy Punktu Konsultacyjnego oraz działań Komisji udzielano bezpłatnej pomocy terapeutycznej 

oraz prawnej przez Instruktora Terapii Uzależnień oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych – w sumie około 250 porad.  

2. Wdrażano procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. W 2019 roku Komisja podjęła takie 

działania w stosunku do 11 osób.  

3. Na bieżąco podejmowane były działania GKRPA, OPS i Komisariatu Policji w Niemodlinie  

w zakresie realizacji procedury interwencji przeciw przemocy domowej „Niebieska Karta”. 

4. W ramach prowadzenia edukacji w zakresie interdyscyplinarnej współpracy służb na bieżąco przekazywane 

są - zainteresowanym osobom oraz na potrzeby Punktu Konsultacyjnego i Ośrodka Pomocy Społecznej - ulotki 

informacyjne dotyczące istniejącej bazy infrastruktury pomocowej  

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz zatrudnionej w niej kadry. Powyższe 

materiały zostały również umieszczone na stronie internetowej Urzędu. 
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Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych.  

 

 

1. W roku ubiegłym zrealizowano program z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży 

szkolnej pt. „Debata”. Zgodnie z założeniami, przeprowadzono spotkania z uczniami  

i nauczycielami. Łącznie uczestniczyło w nich 117 uczniów i 6 nauczycieli. Całkowity koszt realizacji 

programu wyniósł 3 600,00 złotych. 

 

2. W ramach organizowania i finansowania szkoleń w zakresie oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci, 

młodzieży i dorosłych zrealizowano niżej wymienione przedsięwzięcia: 

a) Szkolenia członków GKRPA: 

- Sekretarz Komisji uczestniczyła w szkoleniu: „Zadania i kompetencje prawne i psychologiczne gminnych 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocników ds. rozwiązywania problemów 

alkoholowych”. 

- Koszt szkolenia wyniósł 1 190,00 złotych. 

 

b) W maju 2019 r. przeprowadzono kompleksowe szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z 

gminy Tułowice w formie terenowej. Szkoleniem zostało objętych 9 punktów sprzedaży, a koszt 

przedsięwzięcia wyniósł 700,00 złotych. 

 

 

3. W ramach wspierania lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży dofinansowano realizację 

następujących działań: 

a) Na wniosek Dyrektora TOK w Tułowicach, odbyła się FERIADA 2019. 

b) Na wniosek Komendanta Gminnego OSP w Tułowicach dofinansowano zajęcia dla dzieci i młodzieży dot. 

aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

c) Na wniosek Sołtysa Tułowic Małych dofinansowano zajęcia profilaktyczne pod hasłem „Potyczki 

rodzinne”. W wydarzeniu uczestniczyło około 70 osób. 

d) Na wniosek Sołtysa Goszczowic dofinansowano projekt profilaktyczny pod nazwą: „Powstrzymaj 

Pijanego Kierowcę”  

e) Na wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach dofinansowano II Tułowicki Bieg 

Miejski. 

f) Na wniosek Sołtysa Ligoty Tułowickiej dofinansowano projekt pod hasłem: „Nie palę, nie piję, więc 

zdrowo żyję”. 

g) Na wniosek Sołtysa Skarbiszowic dofinansowano organizację festynu pod hasłem: „Żyj zdrowo na 

sportowo – STOP NAŁOGOM”. 

h) Tułowicki Festyn Rodzinny, którego celem była szeroko pojęta profilaktyka alkoholowa i narkotykowa, 

zacieśnianie więzi rodzinnych i sąsiedzkich, zachęcanie do zdrowego i aktywnego stylu życia bez nałogów, 

budowanie pozytywnych wzorców, zachęcanie do alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 

rozwijanie zdrowych zainteresowań i pasji, wychowywanie najmłodszych w duchu zasad fair play, 

wzajemnego szacunku i tolerancji. 

i) Na wniosek Specjalisty do spraw sportu – Pana Wiesława Duraja dofinansowano turniej piłkarski. Celem 

przedsięwzięcia była promocja nawyku regularnej aktywności ruchowej oraz promocja zdrowego stylu 

życia bez środków uzależniających. 

j) Na wniosek Sołtysa Tułowic Małych dofinansowano projekt profilaktyczny pod nazwą „Czas wolny – 

czasem niestraconym”. Jego celem było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez 

wskazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, aby nie było potrzebne „podpieranie się” 

substancjami uzależniającymi. 

k) Na wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach dofinansowano turniej piłkarski dla 

dzieci z rocznika 2009 – 2014. 
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4. Prowadząc edukację publiczną w zakresie problematyki uzależnień Gmina Tułowice dofinansowała:  

 

a) realizując zadania pomocowe dla rodzin, udzielono wsparcia finansowego dla potrzeb organizacji przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach, programu profilaktycznego „Rodzina na plus”, 

wspierającego i integrującego rodziny dysfunkcyjne. Planowane w ramach programu działania zostały 

zrealizowane w okresie od 15.07 do 15.10.2019 r. Udział w nim wzięło 10 rodziców oraz 17 dzieci. 

Dobór rodzin do programu odbył się poprzez wcześniejszą diagnozę trudności i problemów rodzin w 

porozumieniu i współpracy z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny oraz psychologiem. Każda 

z tych rodzin zetknęła się z problemem uzależnień.  

 

5. Realizując zadanie w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci podjęto następujące działania: 

a) w okresie od 1 do 12 lipca 2019 r. Tułowicki Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia wakacyjne. W 

ramach programu, dzieci korzystały z rozmaitych form wypoczynku.  

b) w okresie od 12 do 23 sierpnia 2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Tułowicach zorganizowano 

dwutygodniowe półkolonie letnie pod hasłem: „Wakacje z uśmiechem 2019”. 

 

W sumie na wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych i letniego wypoczynku przeznaczono kwotę około 28 

tys. złotych. 

 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych i narkotykowych. 

 

W ramach wspierania działań na rzecz częstszego podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy Policji w 

sytuacji spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych kontynuowana jest współpraca z 

Komisariatem Policji w Niemodlinie oraz Posterunkiem Policji w Tułowicach w zakresie skierowania 

dodatkowych patroli w określonych porach i miejscach publicznych. 

 

Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych 

 

W ramach tego działania, upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

w maju 2019 roku przeprowadzili kontrolę wszystkich placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 

pod  kątem zgodności funkcjonowania  z  ustawą o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym. 

 

Zadanie powyższe realizowane jest na bieżąco wg potrzeb i własnych możliwości przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tułowicach zawierając kontrakty socjalne z osobami potrzebującymi takiej pomocy. 

 

Podsumowanie: 

Zadania określone w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkotykowych na 2019 rok” zrealizowano zgodnie z założeniami. 
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA  DLA  

GMINY  TUŁOWICE NA  LATA 

2019-2022  

 
Cel i zakres opracowania  
 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 

2023-2026 jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie gminy. 

Według założeń, przedstawionych w niniejszym opracowaniu, sporządzenie programu doprowadzi do 

poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne 

mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań 

obowiązującego w tym zakresie prawa. Opracowanie jakim jest Program Ochrony Środowiska określa 

politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów 

środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.  

Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia 

degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami 

środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla 

Program Ochrony Środowiska, a ocenę efektów jego realizacji, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony 

Środowiska, dokonuje się okresowo, co 2 lata. Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków 

ochrony środowiska w gminie w odniesieniu między innymi do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki 

odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej.  

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu 

docelowego. Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do 

obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów nadrzędnych oraz strategii ich 

realizacji. Na tej podstawie opracowywany jest plan operacyjny, przedstawiający listę przedsięwzięć 

jakie zostaną zrealizowane na terenie gminy do roku 2026. 

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.),  

a w szczególności: 

„Art. 17. 1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony 

środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, 

uwzględniając cel zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa  

w art. 14 ust. 1. 

Art. 18. 1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, 

rada powiatu albo rada gminy.  

Art. 18. 2. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza 

co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie 

gminy.” 

Gminne Programy ochrony środowiska tworzone są w celu realizacji polityki ochrony środowiska 

na szczeblu gminnym. 

 

http://m.in/
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DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2019 ROKU. 

 

1.Nałożenie RAPORTU na Inwestora. 

W związku z wnioskiem Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 

MW każda o łącznej mocy do 15 MW, zlokalizowanych w miejscowości Tułowice wraz z 

zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą” Burmistrz Tułowic nałożył 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Inwestycja polegająca na montażu farm fotowoltaicznych to ogromny wkład i chęć poprawy środowiska 

na terenie gminy Tułowice. 

2. Nasadzenia drzew. 

W związku z wydawaniem decyzji zezwalającej przedsiębiorcom na wycinkę drzew w gminie Tułowice 

zawsze w ramach rekompensaty przyrodniczej nakazywane jest nasadzenie drzew   zastępczych. W 2019 

r. w Gminie Tułowice obowiązek nasadzenia drzew w ramach rekompensaty przyrodniczej został 

nałożony na nasadzenie 158 sztuk drzew.  

Ponadto na terenie Gminy Tułowice systematycznie prowadzone są prace polegające na pielęgnacji i 

przycince drzew oraz polegające na nasadzeniach drzew, krzewów oraz klombów z roślinami ozdobnymi. 

3. Staw w Skarbiszowicach i w Goszczowicach. 

Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na wyremontowanych w 2019 r. stawach w Skarbiszowicach i 

Goszczowicach podlegających dalszemu zagospodarowaniu terenu przyległego w 2019 r. 

4. Dotacje do wymiany pieca. 

Udzielanie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł 

ogrzewania na ekologiczne w kwocie 2.500,00 złotych.  

W 2019 r. zostało zawartych dziewięć umów na dotacje do wymiany pieca na kwotę 22.500,00 (słownie: 

dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych). 

5. Kampania edukacyjno - informacyjna. 

Drukowanie i rozpowszechnianie we własnym zakresie informacji o zakazie palenia odpadów w kotłach 

oraz o zakazie spalania odpadów zielonych (liście). 

6. Udział w spotkaniach dotyczących realizacji programu ochrony powietrza oraz przygotowywanie 

sprawozdania z realizacji działań naprawczych. 

7. Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych i gazowych w celu połączenia nowych odbiorców 

oraz likwidacja niskiej emisji (ZGKiM). 

8. Działania kontrolne pod kątem negatywnego oddziaływania na jakość powietrza. 

9. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tułowice Małe- Ligota (3,46 km). 
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S P R A W O Z D A N I E 

Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W TUŁOWICACH  ZA 2019 ROK. 
 

Zadaniem pomocy społecznej jest rozwiązywanie problemów społecznych  

i przeciwdziałanie skutkom niekorzystnych zjawisk, które powodują wzrost zagrożenia ubóstwem lub 

wykluczeniem osób i rodzin. Działania w tej sferze realizowane są przez administrację publiczną 

(samorządową i rządową) we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny. Na poziomie lokalnym wiodącą rolę pełni Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Tułowicach (dalej OPS), którego misją jest ochrona jednostki i rodziny poprzez zaspokajanie 

niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwianie bytowania w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Zadania wykonywane były w tut. OPS przede wszystkim w oparciu o ustawę   o pomocy 

społecznej, świadczeniach rodzinnych, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów,  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy państwa 

w wychowaniu dzieci oraz o Funduszu Solidarnościowym Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

Udzielana pomoc kierowana jest do indywidualnego klienta /rodziny – mieszkańców Gminy 

Tułowice. Przyznanie pomocy następuje na podstawie złożonego wniosku w formie decyzji 

administracyjnej oraz informacji.   

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach w 2019 r. wydano łącznie 734 decyzji 

administracyjnych podpisywanych przez Kierownika Ośrodka z upoważnienia Burmistrza oraz 935 

informacji o przyznaniu świadczeń. Podział wydanych decyzji przedstawia się następująco: 

• dział pomocy społecznej razem 366 decyzji administracyjnych 

• dział świadczeń rodzinnych  i dział finansowo- księgowy razem 368 decyzji administracyjnych   

i  935  informacji w tym: 

− dot. świadczeń rodzinnych to 283 decyzji administracyjnych 

− dot. funduszu alimentacyjnego to 46 decyzji administracyjnych    

− dot. świadczeń wychowawczych to 555 informacji i 36 decyzji administracyjnych 

− dot. świadczenia „Dobry start” 300+ to 380 informacji i 3 decyzje administracyjne. 

 

W dziale pomocy społecznej każda wydana decyzja poprzedzona jest wywiadem 

środowiskowym, przeprowadzonym przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania/pobytu 

klienta/rodziny. Jedynie udzielenie świadczeń w postaci pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego 

nie wymaga wydania decyzji. W sytuacjach, w których stwierdzone jest marnotrawienie środków 

finansowych lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, świadczenia pomocowe  

są realizowane w formie niepieniężnej. 

W dziale świadczeń rodzinnych oraz w dziale finansowo-księgowym decyzje administracyjne 

wydawane były na podstawie wniosków składanych przez wnioskodawców. 
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STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach według stanu na dzień 31.12.2019 r. 

zatrudnionych było na umowę o pracę 10 osób, w tym 3 pracowników socjalnych. Inne formy 

zatrudnienia w 2019 r. miały miejsce w punkcie konsultacyjnym działającym w strukturach Ośrodka 

Pomocy Społecznej tj.  umowa zlecenie konsultanta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, usługi 

psychologa prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą oraz umowa zlecenie dotycząca 

sprzątania Ośrodka.  

Struktura organizacyjna Ośrodka jest na bieżąco dostosowywana do zmian ustawowych oraz 

potrzeb wynikających z realizowanych zadań. Stosownie do art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, 

Ośrodek spełnia wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników socjalnych „proporcjonalnie do liczby 

ludności gminy, w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców”.  Pracownicy Ośrodka 

posiadają wykształcenie i kwalifikacje zgodne z wymaganiami ustawowymi. Systematycznie podnoszą 

umiejętności, poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. 

 

 

Struktura zatrudnienia  

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach w 2019 r. 
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BUDŻET OŚRODKA  

 

 W roku 2019 na wszystkie zrealizowane zadania wraz z utrzymaniem Ośrodka wydatkowano 

kwotę   6 148 584,85 zł,  w tym: 

- na zadnia z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

w wysokości:                                                                                          4 796 861,03 zł 

- na zadnia własne gminy dotowane z budżetu państwa w  wysokości    285 379,49 zł 

- na zadnia własne gminy w wysokości                                                 1 066 344,33 zł 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 

 

2018 2019 

1. 

Świadczenia społeczne - zasiłki, 

składki, usługi opiekuńcze, dod. 

energetyczny, schronisko 

338 807,45 zł 344 993,77 zł 

2. 
DPS, Piecza zastępcza, Asystent 

rodziny  
 215 417,35 zł 236 684,44 zł 

3. 
Świadczenia rodzinne, skł. 

zdrowotna, za życiem   
1 070 094,31 zł 1 102 115,89 zł 

4. Fundusz alimentacyjny  186 164,95 zł 155 463,92 zł 

5.  Świadczenia wychowawcze  2 306 192,87 zł 3 355 624,05 zł 

6. Świadczenie jednorazowe 300+ 148 510,00 zł 155 310,00zł  

7. Prace społecznie -użyteczne 20 984,00 zł 22 662,50 zł 
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8. 

Punkt konsultacyjny, 

przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie 

36 345,31 zł 28 332,07 zł 

9. 

„Asystent rodzin y i koordynator 

pieczy zastępczej” 

8 943,00 zł 14 051,53 zł 

Projekt UE  

"Po-MOC ma MOC! 

11 562,50 zł 3.000,00 zł  

„Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023. 

62 500,00 zł 47 000,00 zł 

10. Utrzymanie OPS 603 509,44 zł 683 346,68 zł  

 Ogółem:   5 009 031,18 zł  6 148 584,85 zł 

 

Tabela 1: Wydatki zrealizowane przez OPS w latach 2018 – 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Wydatki Ośrodka mają tendencję wzrostową, a wynika to z licznych nowych zadań nakładanych 

na Ośrodek Pomocy Społecznej takich jak np. świadczenie „Dobry start”, świadczenie wychowawcze 

„500+” na każde dziecko czy nowe zadania w dziale świadczeń rodzinnych. Koszty utrzymania Ośrodka 

w 2019 r. tj. wynagrodzenia z narzutami ZUS, podatek to kwota: 594 425,13 zł. 
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                      PROJEKTY, PROGRAMY REALIZOWANE W 2019 ROKU   

              PRZEZ  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W  TUŁOWICACH. 

Pomoc w zakresie dożywiania dzieci, młodzieży, dorosłych 

W Gminie Tułowice w 2019 r. kontynuowano realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023.  

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany był na podstawie ustawy z dnia 12 marca 

2004  r. o pomocy społecznej (Dz.U  z 2019 r. poz. 1507) oraz Uchwały Nr 140  Rady Ministrów z dnia 

15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018  r. poz. 1007). 

Celem Programu w zakresie dożywiania jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży  

z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Program jest elementem polityki społecznej 

gminy w zakresie:  

a) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, 

b) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

c) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.  

 

Pomoc w formie posiłku i świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności lub 

posiłków adresowana była do osób i rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych bądź 

życiowych.  

Program polega na dofinansowywaniu gmin udzielających pomocy mieszkańcom na dożywianie.   

Do pomocy kwalifikują się osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego  

z ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z przyjętym programem, ze środków przekazanych gminom 

udziela się wsparcia, w szczególności:  

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,  

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponad gimnazjalnej,  

3) osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, wymienionym w art. 7 w/w ustawy,  

w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyraża chęć zjedzenia 

posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie 

udzielenia pomocy w formie posiłku, przy czym liczba dzieci i uczniów nie może przekroczyć 20% liczby 

uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym. Przyznanie dożywiania bez decyzji na prośbę Dyrektora może być przyznane okresowo.   

Po raz kolejny Gmina uzyskała zgodę Wojewody Opolskiego na zwiększenie udziału środków 

finansowych z budżetu państwa z obligatoryjnych 60% do 80 %, co pozwoliło zmniejszyć wkład własny 

do 20 % i zaoszczędzić środki gminne. 

Pełny koszt realizacji w/w Programu wyniósł 47 000,00 zł. Na realizację Programu Gmina 

Tułowice pozyskała od Wojewody środki finansowe w wysokości 37 600,00 zł, a z budżetu gminy 

Tułowice przeznaczono 9 400,00 zł. 

W ramach Programu wydatkowano: 

− na dożywianie dzieci i młodzieży, innych osób: 15 928,00 zł, 

− na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności: 31 072,00 zł. 
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W ramach przeprowadzonego rozeznania rynku- zapytania ofertowego zawarto umowę  

z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Marian Oleksa „Na Wyspie” na przygotowanie posiłków  

w formie cateringu osobom potrzebującym i przebywającym na terenie gminy Tułowice. Z pomocy tej 

średnio dziennie korzystało 5 osób.  

Zamierzenia Ośrodka w zakresie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” zostały 

osiągnięte pomimo,że w porównaniu do 2018 r.  liczba rodzin wnioskujących o pomoc w formie 

świadczenia pieniężnego oraz o pomoc w formie posiłku zmniejszyła się. Powyższe może być związane 

z obowiązywaniem przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).  

 

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok  2019 

 

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2019, dotyczył 

dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystenta. Gmina Tułowice przystąpiła do realizacji programu 

uzyskują dofinasowanie do wynagrodzenia w wysokości 8.943,00zł. 

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na 

gminy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. Ustawa wskazuje, że pracę z rodziną organizuje podmiot, któremu gmina zleciła 

realizację tego zadania oraz że wyznaczonym podmiotem może być ośrodek. W naszej gminie zadania 

wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane są przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Tułowicach.  Do zadań gminy należy współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy 

zastępczej. Gmina wspólnie z powiatem ponosi koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. W roku 2019 Gmina Tułowice 

dofinansowała koszt pobytu 9 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatki na tę formę pomocy 

wyniosły 45. 785,96 zł.   

Innym zadaniem realizowanym w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej jest zatrudnienie asystenta rodziny. Zadaniem asystenta jest ułatwić rodzinom wypełnianie 

ról społecznych, tak aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do 

umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod 

pieczą zastępczą rolą asystenta jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Rola 

asystenta rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci zagrożone 

wykluczeniem społecznym poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, 

podnoszenie ich samooceny, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności składających się 

na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania asystenta rodziny mają wspomagać rozwój 

kompetencji wszystkich członków rodziny tj. rodziców, dzieci. Należy podkreślić, że asystent rodziny 

nie przejmuje działań za rodzinę, jedynie wspiera ją w wykonywaniu określonych obowiązków, jak 

również w podjętych działaniach, pokazuje jakie efekty przynosi ich praca oraz ukierunkowuje te 

działania w taki sposób, aby przynosiły zamierzone efekty.  W roku 2019 w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Tułowicach zatrudniony był jeden asystent rodziny na umowę o pracę i wspierał swoimi działaniami 8 

rodzin.  

Asystent rodziny, pracownicy socjalni oraz podmioty zaangażowane w realizację Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tułowice na lata 2017 – 2019 podejmowali działania w 2019 

roku w zakresie:  

Zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych dla rodzin z dziećmi, m in:. 

− zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom z dziećmi zgodnie z ustawą                         

o pomocy społecznej; 

− zapewnienie dzieciom i młodzieży posiłków w szkole, przedszkolu oraz innych placówkach; 

− zapewnienie pomocy finansowej dla rodzin z dotacji celowej z budżetu państwa (świadczenia 

rodzinne); 
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             W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach realizował program „Dobry start”  

w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wszyscy uczniowie rozpoczynający 

rok szkolny otrzymali świadczenie po 300,00 zł. Koszt programu wyniósł:155 310,00 zł.  

Projekt „Rodzina na plus”, 

 

W 2019 kontynuowany był projekt profilaktyczny „Rodzina na plus”, na którego realizację pozyskano 

środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Czas trwania projektu: od 15.07.2019 r. do 15.10.2019 r., w projekcie wzięło udział 12 rodzin tj. 10 osób 

dorosłych i 17 dzieci. 

 

W ramach projektu odbyły się: 

 

• Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dorosłych.  

• Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci. 

• Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców i dzieci. 

Celem tych zajęć była nauka spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym.  

Proponowane formy aktywności miały na celu pomóc wyjść rodzinom ze środowisk zagrożonych 

przemocą, uzależnieniami, tak by dzięki temu wskazać dorosłym ważność potrzeb ich dzieci, które często 

są niedostrzegane, pomijane. 

W ramach projektu odbyły się wspólne wyjazdy dzieci i ich rodziców m. in. do stadniny koni w 

Kuropasie, zorganizowano zajęcia z dogoterapii, podczas których uczestnicy mieli możliwość zapoznania 

się z zasadami bezpiecznego kontaktu z psem.  Forma terapeutycznego wpływu zwierząt na zdrowie 

dziecka. 

 

Łączny koszt realizacji projektu wyniósł: 3150,49 zł. 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020 – Podprogramu 2018  

 

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów biorących udział w Programie 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym kontynuował wydawanie skierowań do Podprogramu 2018 osobom, które 

spełniały kryteria ww. programu. Realizacja Podprogramu 2018 obejmowała okres wrzesień 2018 – 

czerwiec 2019. W 2019 roku do Podprogramu 2018 wydano 59 skierowania dla 125 osób. Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Tułowicach w ramach Podprogramu 2018 wydawał skierowania do następującej 

organizacji: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, z którą zawarł porozumienie. Punkt wydawania 

żywności został zorganizowany w Tułowicach przy ul. Porcelanowej 16. Wydano 5591,49 kg żywności. 

Pomocą żywnościową w ramach w/w programu objęte były  osoby i rodziny znajdujące się w trudnej 

sytuacji życiowej, które spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), a których dochód nie przekroczył odpowiednio 

200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 

30.09.2018 r. – 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie, a od 

01.10.2018 r. -1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie, 

stanowiąc systematyczne wsparcie. 
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Program „Opieka wytchnieniowa – edycja   2019” 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach w 2019 r. brał udział w Programie „Opieka 

wytchnieniowa – edycja 2019 r.” który był realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych. Program kierowany był do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 

osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący 

bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu 

opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. W programie 

uczestniczyły 3 osoby z Gminy Tułowice posiadające znaczy stopień niepełnosprawności, natomiast 

usługi były świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Opolski Zarząd Wojewódzki w Opolu, 

w ramach zawartej umowy.  

W ramach Programu Gmina Tułowice otrzymała wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania 

świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług 

opieki wytchnieniowej tj. w 2019r. -4 484,40 zł, a udział własny Gminy wyniósł 1 110,00 zł.  

 

Projekt  „Po-MOC ma MOC!” 

Ośrodek od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. realizował w partnerstwie projekt pod nazwą 

„Po-MOC ma MOC!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020. Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, w zakresie 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Realizatorem projektu jest Spółdzielnia Socjalna „Parasol”  

z siedzibą w Jędrzychowie w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tułowicach. Celem projektu jest udzielenie kompleksowego 

wsparcia 20-stu rodzinom zamieszkującym gminy: Grodków i Tułowice przeżywającym trudności 

opiekuńczo-wychowawcze, w tym sytuacji zagrożenia utraty opieki nad dziećmi. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach jako partner projektu „Po-MOC ma MOC!” objął 

wsparciem 6 rodzin (20 osób w rodzinie, w tym 13 dzieci) przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej, objętych już wsparciem asystenta rodziny. W ramach tego projektu 

realizowane były następujące formy wsparcia: 

− objęcie wsparciem terapii psychologicznej, 

− objecie wsparciem terapii z pedagogiem, 

− objęcie wsparciem terapeuty uzależnień, 

− objęcie wsparciem mediatora, 

− objęcie wsparciem w ramach pomocy prawnej, 

− objęcie wsparciem w ramach poradnictwa prawno-obywatelskiego, 

− objęcie wsparciem doradcy zawodowego, 

− udział w spotkaniach mających na celu przeciwdziałanie izolacji zwanych grupami 

wsparcia/samopomocowymi. 

 

Aby wzmocnić wsparcie w ramach projektu uczestnicy projektu wzięli udział m. in:   

− wspólny dwudniowy wyjazd z uczestnikami z Grodkowa do Suchej Beskidzkiej i Parku Rozrywki w 

Zatorze, mający na celu integrację całej rodziny, wspólna zabawa andrzejkowa w z uczestnikami z 

gminy Grodków,  

−  
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− wspólne wyjścia rodzinne np.: do teatru we Wrocławiu i kina do Opola, kręgle w Niemodlinie,   

− warsztaty integracyjne np.: przygotowywanie ozdób świątecznych. 

W ramach projektu doposażyliśmy biuro asystenta rodziny w sprzęt (komputer) oraz zabawki  

i artykuły dla dzieci, co pozwoliło, że uczestnicy chętniej przychodzili z dziećmi na spotkania.    

Zgodnie z umową plan na 2019 r. wyniósł 3.000,00 zł, z tym, że środków EFS 85% tj. 2550,00 zł 

oraz ze środków budżetu Państwa 15% tj. 450,00 zł 

 

PODSUMOWANIE  

 Organizacja i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach utrzymywały się na wysokim 

i stabilnym poziomie. Wszystkie zadania statutowe były w pełni realizowane. Udzielana była pomoc 

osobom potrzebującym w różnych przedziałach wiekowych - zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym. 

Mieszkańcy korzystali ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej i wielu innych działań 

proponowanych przez Ośrodek. Poza świadczeniami przyznawanymi decyzjami administracyjnymi, 

podopieczni korzystali z pracy socjalnej, poradnictwa i konsultacji. Wsparcie rodziny, borykającej się z 

problemami opiekuńczo -wychowawczymi, przemocy, uzależnień było priorytetowym działaniem kadry 

Ośrodka. Pracowników socjalnych wspierali asystent rodziny, konsultant ds. rozwiązywania problemów 

alkoholowych, psycholog. Podejmowano współpracę interdyscyplinarną w obszarze problemu przemocy 

i alkoholizmu. Osobom bezrobotnym proponowano aktywne formy wsparcia - prace społecznie 

użyteczne. Udzielano kompleksowej pomocy osobom bezdomnym, we współpracy z Policją, 

organizacjami pozarządowymi. Seniorom zapewniano pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania, całodobową opiekę w domach pomocy społecznej.  

Foto: Zajęcia wykonywanie strojów hawajskich w ramach projektu Rodzina na plus 
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Foto: Zajęcia z dogoterapii 
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Foto: Jazda konna w ramach projektu Rodzina na plus 
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SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI  ZAKŁADU  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  

I  MIESZKANIOWEJ  W  TUŁOWICACH  W 2019 ROKU. 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach został powołany Uchwałą Rady 

Gminy Tułowice z dnia 28.10.1992 roku. 

Przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie zadań własnych Gminy Tułowice  

w zakresie: 

1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, 

2. dróg, ulic, mostów, placów, 

3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz zaopatrzenia w energię cieplną, 

4. targowisk, 

5. zieleni gminnej i zadrzewień, 

6. obsługi punktu PSZOK. 

 

Wartość majątku trwałego będącego w zarządzie ZGKiM na dzień 31.12.2019 r. wynosi ogółem  

31 654 717,08 zł, w tym:   

- grunty   317 297,96 zł 

- budowle   26 946 071,10 zł 

- budynki   3 869 612,19 zł 

- środki transportowe 305 856,86 zł 

- pozostałe  215 878,97 zł 

 

Wartości niematerialne i prawne – pakiet oprogramowania PROBIT – 13.590,00 zł. 

 

Wartość majątku w stosunku do 31.12.2018 r. zmniejszyła się o 10 344,70 zł. 

Grunty zmniejszenie: 

− sprzedaż mieszkań najemcom – 2 277,61 zł. 

Budowle zmniejszenie: 

− likwidacja studnia nr 1 – 6 775,00 zł. 

Budowle zwiększenie: 

− kanalizacja sanitarna ul. Morelowa  – 24 854,00  zł, 

− sieć wodociągowo-kanalizacyjna ul. Sportowa w Szydłowie – 40 673,31 zł,  

− modernizacja sieć wodociągowa osiedle – 2 534,35 zł, 

− modernizacja sieć wodociągowa Tułowice – 1 314,90 zł, 

− modernizacja sieć wodociągowa Ligota Tułowicka – 2 420,25 zł, 

− modernizacja sieć wodociągowa Goszczowice – 2 826,55 zł, 

− modernizacja kanalizacji sanitarnej przepompowni ścieków (os. działki) – 5 990,00 zł. 

Budynki zmniejszenie: 

− sprzedaż mieszkań najemcom – 26 081,17 zł. 

Środki Transportowe zmniejszenie: 

− ciągnik Urwis – 10 250,00 zł, 

− Samochód pogotowie techniczne – 71 187,44 zł, 

Środki Transportowe zwiększenie: 

− Renault Master – 37 804,88 zł, 

− Fiat Panda – 7 642,28 zł. 
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Pozostałe zmniejszenie: 

− Szafa sterownicza studnia 1 – 2 745,00 zł, 

− Sterownik do sterowania pompowniami głębinowymi – 13 000,00 zł, 

− Maszyna do pisania – 1 089,00 zł. 

 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 29,58 osób (+ 1 osoba na urlopie bezpłatnym). 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan środków obrotowych przedstawiał się następująco: 

− środki pieniężne    - 358 262,92 zł 

− należności     - 289 269,32 zł         

− zobowiązania i inne rozliczenia  - 474 232,51 zł 

 

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2019 r.  wynosi 173 299,73 zł. 

Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych oraz wymagalnych. 

 

 

Koszty rodzajowe za I –XII 2019 r.  przedstawiają się następująco: 

 

Lp Nazwa & Plan (zł) Wykonanie ( zł) 

1 Wyd. nie zalicz. do wynagrodzenia 3020 14 100,00 14 008,67 

2 Wynagrodzenia osobowe 4010 1 363 300,00 1 349 288,87 

3 Dod. wynagrodzenie roczne 4040 103 000,00 102 998,46 

4 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 252 100,00 252 020,07 

5 Składki na fundusz pracy 4120 24 600,00 24 589,06 

6 Wpłaty na PFRON 4140 40 400,00 40 384,00 

7 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 22 000,00 21 978,25 

8 Zakup materiałów 4210 241 000,00 240 932,01 

9 Zakup energii 4260 872 200,00 872 121,69 

10 Zakup usług remontowych 4270 1 700,00 1 618,62 

11 Zakup usług zdrowotnych 4280 2 500,00 2 470,00 

12 Zakup usług pozostałych 4300 431 200,00 431 144,09 

13 
Zakup usług telekom. w tym dostęp 

do sieci intern. 

4360 
5 400,00 5 324,61 

14 Podróże służbowe 4410 2 600,00 2 539,63 

15 Różne opłaty i składki 4430 15 200,00 15 123,44 

16 Odpisy na fundusz socjalny 4440 39 200,00 39 164,95 

17 Podatki lokalne 4480 31 200,00 31 190,00 

18 Opłaty na rzecz budżetu 4510 130 000,00 129 948,63 

19 Podatek VAT 4530 100 500,00 100 486,12 

20 Koszt postępowania sądowego 4610 3 000,00 2 924,33 

23 Szkolenia pracowników 4700 27 800,00 27 787,60 

24 Zakupy inwestycyjne 6080 11 000,00 10 533,21 

25 Odpisy amortyzacyjne  1 155 900,00 1 155 872,76 

26 Inne   6 947,93 

RAZEM 4 889 900,00 4 881 397,00 
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Przychody za I – XII 2019 r. przedstawiają się następująco: 

 

Lp Nazwa & Plan (zł) Wykonanie (zł) 

1 Najem mieszkań komunalnych 075 290 000,00 279 744,49 

2 Najem lokali użytkowych 075 10 000,00 11 800,68 

3 Razem wpływy z najmu 075 300 000,00 291 545,17 

4 Woda 083 934 000,00 752 340,50 

5 Abonament 083 116 000,00 148 417,30 

6 Ścieki 083 1 200 000,00 1 058 532,73 

7 Centralne ogrzewanie 083 690 000,00 701 432,63 

8 Wpływy z PSZOKu 830 46 000,00 45 600,00 

9 Usługi transportowe 083 20 000,00 9 548,83 

10 Usługi budowlane 083 125 000,00 285 374,86 

11 Usługi w zakr. utrzymania dróg 083 130 000,00 133 384,25 

12 Wpływy z zarządu WM 083 154 100,00 284 431,60 

13 Razem wpływy z usług 083 3 415 100,00 3 425 565,10 

14 Przychody z odsetek 092 5 000,00 5 460,99 

16 Wpływy różne 097  30 565,91 

17 Odpisy amor.  środki przekazane  1 155 900,00 1 155 872,76 

R A Z E M 4 876 000,00 4 909,009,93 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach otrzymał w 2019 r. dwie dotacje 

celowe razem w wysokości 50 000,00 zł. zrealizowano: 

Pierwszą Dotację otrzymano w wysokości 15 000,00 zł. Zakupiono: 

1. System monitoringu do nadzoru przepompowni ścieków zlokalizowanej w Tułowicach 

Osiedle – Działki wraz z modernizacją – faktura nr FS-165/19/10 na kwotę 

5 990,00 zł netto. 

2. Hydranty przeciwpożarowe z przeznaczeniem na wymianę niesprawnych na terenie 

Gminy Tułowice – faktury nr: 

− 177/OP/11/2019 na kwotę 9016,85 zł netto, 

− 33/OP/11/2019 na kwotę -151,20 zł netto, 

− 272/OP/11/2019 na kwotę 230,40 zł netto. 

Wydatki ogółem w kwocie netto to 15 086,05 zł. W tym przeznaczono całą kwotę 15 000,00 zł z dotacji 

udzielonej przez gminę, a wydatki finansowane przez zakład to kwota: 86,05 zł. 

Drugą dotację otrzymano w wysokości 35 000,00 zł. Zakupiono samochód dostawczy marki 

Renault Master - faktura nr F 062/19 na kwotę 37 804,88 zł netto. Pozostała kwota to środki własne 

zakładu w wysokości 2 804,88 zł netto. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach prowadzi następujące działy 

produkcji i usług: 

 

1. Wydobywanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody. 

 

W 2019 r. wydobyto 249.455 m3 wody, wydobycie zwiększyło się w stosunku do analogicznego 

okresu poprzedniego roku o 5,11 %. 
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W ramach działalności: 

- na bieżąco wykonywano przeglądy i naprawy urządzeń służących do poboru, uzdatniania i 

rozprowadzania wody oraz usuwano awarie sieci wodociągowej, 

- przeprowadzano wymagane oraz dodatkowe badania jakości wody, 

- dokonano analizy stanu technicznego infrastruktury technicznej obiektu, 

- przeprowadzano stały dozór techniczny sieci, 

- przeprowadzano stałą wymianę wodomierzy u odbiorców, 

- dokonano oceny kontroli okresowej stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej   obiektu 

SUW. 

- zakupiono sprzęty jak np. hydranty i inne materiały eksploatacyjne niezbędne do utrzymania 

sprawności sieci wodociągowej, 

- rozpoczęto wymianę lamp oświetleniowych na obiekcie SUW oraz wymieniono część stolarki 

okiennej, 

- przeprowadzono przegląd gwarancyjny SUW – Metrolog, 

- przeprowadzono likwidację studni 1 - dozór oraz dokumentacja geologiczna. 

 

Wpływy pokryły koszty utrzymania SUW i sieci wodociągowej. 

Od 28 czerwca 2019 r. cena wody wynosi 3,72 zł/m3 netto, a opłata abonamentowa 5zł/miesiąc. 

 

2. Odbiór i oczyszczanie ścieków. 

 

W 2019 r. oczyszczono 277.995 m3 ścieków, z czego znaczna część to wody opadowe i infiltracyjne, 

które są dodatkowym kosztem w eksploatacji oczyszczalni. 

W ramach działalności: 

- na bieżąco wykonywano przeglądy i naprawy urządzeń służących do oczyszczania ścieków oraz 

usuwano awarie sieci kanalizacyjnej, 

- zakupywano materiały, z których we własnym zakresie remontowano pompy zanurzeniowe, 

mieszadła, prasę, dmuchawy, przezwojono pompę silnika oraz dokonywano inne niezbędne prace na 

terenie oczyszczalni wymagane do prawidłowej i nieprzerwanej pracy wszystkich urządzeń, 

- zlecano czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnej, 

- przeprowadzano wymagane oraz dodatkowe badania jakości ścieków surowych i oczyszczonych, 

- dokonano zakupu flokulantu, 
- na bieżąco utrzymywane są tereny zielone obiektu (oczyszczalnia i przepompownie) i tereny 

przylegające, wykonywane są drobne naprawy i remonty, 

- dokonano oceny kontroli okresowej stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektu 

Oczyszczalnia Ścieków, 

- wymieniono część uszkodzonych pokryw i drabinek na przepompowniach ścieków, 

- dokonano remontu uszkodzonych elementów konstrukcji obiektów OŚ, 

- regularnie wywożono z kratki z oczyszczalni ścieków, 

- wymieniono akumulatory w zasilaczach ups, 

- wymieniono wentylator osiowy w szafie sterowniczej, 

- wymieniono część sond w przepompowniach ścieków, 

- zakupiono łopatki do dmuchawy, 

- zakupiono okablowanie do zamontowania monitoringu na OŚ, 

- zakupiono pompę do prasy filtracyjnej,  

- i inne. 

Wpływy nie pokryły koszty oczyszczani ścieków. 

Cena ścieków od 28 czerwca 2019 r. wynosi 6,34 zł/m3 netto, a opłata abonamentowa 3zł/miesiąc. 
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3.   Gospodarka mieszkaniowa. 

 

ZGKiM w Tułowicach administruje mieszkaniami komunalnymi. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. 

było ich 188 oraz mieszkań socjalnych 9. Razem 197 mieszkań (sprzedano 3 mieszkania najemcom). 

W związku z wykupem mieszkań powstały Wspólnoty Mieszkaniowe, na dzień 31.12.2019 r. w 

zarządzie ZGKiM jest ich 29, poza naszym zarządem są dwie małe wspólnoty: WM Porcelanowa 5, WM 

Pocztowa 5. 

W budynkach zarządzanych przez ZGKiM według stanu na 31.12.2019 r. było wykupionych 307 

mieszkań. 

Stawka bazowa czynszu od 1 lipca 2011 r. wynosi 2,50 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania. 

W ramach bieżącego utrzymania: 

       1)  prowadzono administracyjną obsługę mieszkań, 

       2)  ubezpieczono budynki, 

       3)  zapewniono obsługę techniczną budynków (drobne naprawy i remonty, usuwanie 

            awarii, obsługa kominiarska, dostawa energii elektrycznej do pomieszczeń wspólnych itd.),   

      4)  opłacano zaliczki na zarząd w budynkach wspólnotowych, 

5) utrzymywano czystość i dbano o zieleń wokół budynków oraz wewnątrz (sprzątanie piwnic), 

6) przeprowadzono częściowy remont mieszkania na ul. Kościuszki 7/1, 

7) przeprowadzono remont piwnic na ul. Pocztowa 2 wraz z montażem drzwi, 

8) zamontowano oświetlenie (słup + lampa) przy budynku na ul. Przedszkolna 18, 

9) zamontowano okna i drzwi na budynku ul. Przedszkolna 12, 

10) przeprowadzono remont okien w mieszkaniu na ul. Elsnera 5c/9, 

11) wykonano instalację gazową na ul. Sportowa 9. 

 

Budynki znajdujące się przy ul. Elsnera, Ceramiczna, Kościuszki 2, Szkolna 2, Porcelanowa 17 i 

Pocztowa 2 są ogrzewane przez kotłownie gazowe. Dokonywane są systematyczne przeglądy i regulacje 

kotłowni gazowych i sieci ciepłowniczych. Systemy kotłowe utrzymywane są w sprawności 

eksploatacyjnej. Jednak nadmienić należy, że kotłownie przy ul. Elsnera i Ceramicznej są w bardzo złym 

stanie technicznym i wymagają ogromnych nakładów finansowych i eksploatacyjnych. 

Cena ogrzania 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania miesięcznie wynosi 

od 01.10.2010 r. 3,40 zł netto dla mieszkań w budynkach przy ul. Ceramicznej i Elsnera oraz 3,80 zł netto 

w pozostałych budynkach. 

Przychody nie pokryły kosztów. 

 

4. Utrzymanie dróg i placów. 

 

Zakład otrzymał zlecenie wykonania usługi w zakresie utrzymania czystości na drogach i chodnikach 

oraz działkach i terenach zielonych będących w zarządzie Gminy Tułowice w okresie od dnia 01.01.2019 

r. do dnia 31.12.2019 r., a w przypadku wystąpienia warunków zimowych obsługę związaną z zimowym 

utrzymaniem dróg gminnych i chodników w miejscowościach Gminy Tułowice. 

 

Wpływy pokryły koszty. 

4. Inna działalność. Podsumowanie. 

 

Zakład na zlecenie Urzędu Miejskiego w Tułowicach pobierał opłatę targową. W 2019 r. wpłacono 

do kasy Urzędu Miejskiego z tego tytułu kwotę 8 020,00 zł. Zakład otrzymał z tego 50%. 

Zakład wykonywał również usługi remontowo – budowlane na zlecenie gminy oraz prowadził obsługę 

punktu PSZOK  
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                                                      Informacja o stanie mienia  

                   Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach 

 
 

Lp Wyszczególnienie 

Stan na 01.01.2019 r. Stan na 31.12.2019 r. 

Jednostka 
Wartość 

w tys. zł 
Jednostka 

Wartość 

w tys. zł 

1 Budynki mieszkalne  3176  3150 

1. bloki 

2. bud. wielorodzinne 

6 szt. 

29 szt. 

1196 

1980 

6 szt. 

29 szt. 

1183 

1967 

2 Budynki niemieszkalne  722  720 

1. budynki gospodarcze 

2. garaże 

3. szopy 

4. budynek administrac. 

5. kotłownie 

6. magazyn paliw 

16 szt. 

16 szt. 

2 szt. 

1 szt. 

2 szt. 

1 szt. 

62 

24 

9 

25 

598 

4 

16 szt. 

16 szt. 

2 szt. 

1 szt. 

2 szt. 

1 szt. 

60 

24 

9 

25 

598 

4 

3 Obiekty inżynierii lądowej  

i wodnej 

  

26872 

  

26946 

1. studnie kop. 

2. studnie głęb. 

3. sieć wodociągowa 

4. sieć kanalizacyjna 

5. oczyszczalnia ścieków 

6. oświetlenie 

7. drogi 

8. ogrodzenie 

9. przepust pod torami 

10. SUW 

10 szt. 

4 szt. 

x 

x 

1 szt. 

x 

x 

x 

1 szt. 

1 szt. 

7 

150 

1870 

14259 

8313 

3 

419 

6 

128 

1717 

10 szt. 

3 szt. 

x 

x 

1 szt. 

x 

x 

x 

1 szt. 

1 szt. 

7 

143 

1920 

14290 

8313 

3 

419 

6 

128 

1717 

4 Środki transportu  342  306 

1. samochód Fiat Ducato 

2. przyczepa 

3. rozsiewacz 

4. ciągnik 

5. beczkowóz 

6. samochód Volkswagen 

Transporter 

7. posypywarka 

8. Renault Master 

9. Fiat Panda Van 

1 szt. 

4 szt. 

1 szt. 

3 szt. 

1 szt. 

1 szt. 

 

1 szt. 

0 szt. 

0 szt. 

71 

56 

2 

98 

12 

67 

 

36 

0 

0 

0 szt. 

4 szt. 

1 szt. 

2 szt. 

1 szt. 

1 szt. 

 

1 szt. 

1 szt. 

1 szt. 

0 

56 

2 

88 

12 

67 

 

36 

38 

7 

5 Wyposażenie  233  216 

 1. biura  

2. grupa bud. 

3. SUWiOŚ 

x 

x 

x 

10 

129 

66 

x 

x 

x 

10 

129 

78 

6 Grunty  323  317 

 OGÓŁEM  31293  31655 
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Foto: Zakupiony samochód dostawczy Renault Master 

 

Foto: Zakupiony pojazd techniczny Fiat Panda Van 
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SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI 
TUŁOWICKIEGO  OŚRODKA  KULTURY W  2019 ROKU. 

 

prowadzącego działalność w trzech obiektach: 

Tułowice ul. Porcelanowa 8 – siedziba, pracownie, studio piosenki, biblioteka. 

Tułowice ul. Porcelanowa 6 – sala widowiskowa. 

Szydłów ul. Kościelna 2 filia biblioteki w Tułowicach. 
                                         
SPRAWY KADROWE 

 

Na dzień 30.06.2019 r.  Tułowicki Ośrodek Kultury zatrudniał 10 pracowników na 9 i 1/4 etatach  

w tym: 

10. Dyrektor – 1 etat. 

11. Księgowa – 1 etat. 

12. Instruktorzy – 2,5 etatu 

13. Bibliotekarki – Tułowice oraz Filia Szydłów – 1,75 etatu 

14. Konserwator, pracownik gospodarczy – 1 etat. 

15. Sprzątaczka 1 etat 

16. Stażystka Urząd Pracy młodsza bibliotekarka  
  
Uzupełnienie kadry instruktorskiej stanowi 3 instruktorów zatrudnionych na zasadzie stawek 

godzinowych w celu prowadzenia zespołów muzycznych i tanecznych  

/ Zespół Zumba Kids, Szumiący Bór i Szydłowianki /. 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA TOK 
 

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w ośrodku kultury kontynuowały swoją działalność: 

Zespół „Szumiący Bór” – próby raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe pod kierunkiem Urszuli 

Lewandowskiej. 

Zespół „Szydłowianki” - próby raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe pod kierunkiem Stanisława 

Nowaka. 

Zespoły wokalno – instrumentalne oraz rockowe, realizują próby doraźnie w miarę możliwości i wolnego 

czasu, ponieważ są to osoby pracujące z terenu gminy Tułowice. 
       
Dziecięcy zespół taneczny Zumba Kids pod kierunkiem Moniki Sosnowskiej, pracował cały rok  

z przerwą wakacyjną raz w tygodniu w dwóch grupach: młodszej i starszej. Od kwietnia do grudnia 2019 

r. ze względu na remont sali widowiskowej zajęcia odbywały się na sali przy Orliku w Tułowicach.  
  
DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA 
 

Aerobik i Zumba dla kobiet odbywały się w Tułowicach – zajęcia we wtorki i czwartki prowadziła 

Monika Sosnowska na sali widowiskowej do kwietnia.  Od kwietnia ze względu na remont sali te zajęcia 

również odbywały się na sali przy Orliku w Tułowicach. 
Zajęcia ogólnorozwojowe na siłowni dla kobiet odbywają się w poniedziałki, środy i piątki pod 

kierunkiem naszego instruktora Jerzego Wiśniewskiego. 
Siłownia ogólnie dostępna dla kobiet i mężczyzn: 
4. poniedziałek – od 13 do 19 

5. wtorek         od 13 do 21 

6. środa         od 13 do 19 

7. czwartek         od 13 do 21 

8. piątek         od 13 do 19. 
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W ciągu całego roku w siłowni sprzedano 5779 biletów w tym 1920 kobietom. Uczestnicy zajęć kupili   

120 karnetów. 

 

 W naszej siłowni ćwiczy systematycznie grupa seniorek, pań po 65 roku życia. Korzystają 

regularnie 3 razy w tygodniu z zajęć w godzinach południowych pod opieka instruktora.  

 

 W zajęciach na siłowni aktywnie uczestniczą także członkowie Stowarzyszenia Brazylijskiego  

Jiu Jitsu, które działa w Tułowicach.  Można także zauważyć aktywność naszych ochotników strażaków 

z komendantem Gminnym OSP na czele.   
   
15.06.2019 r. Odbyły się już XXIV Amatorskie Rekreacyjne Mistrzostwa Opolszczyzny w Kolarstwie 

Górskim „Family Cup” w Skarbiszowicach. Wzięło w nich udział 56 zawodników startujących w 14 

kategoriach wiekowych. Frekwencja w zawodach była mała z powodu upałów, które panują w kraju do 

dnia dzisiejszego. Rodzice i opiekunowie nie zdecydowali się na uczestnictwo własne i dzieci z powodu 

warunków atmosferycznych. Zawodnicy otrzymali nagrody sportowe puchary i dyplomy do 6 miejsca 

we wszystkich kategoriach wiekowych. 

 

16.11.2019 r. Zorganizowano XIII Amatorskie Rekreacyjne Mistrzostwa Opolszczyzny w Pływaniu 

„Family Cup” w Tułowicach. Gościliśmy na Basenie Zespołu Szkół w Tułowicach. Wzięło w nich 

udział 95 zawodników. To wynik braku umiejętności pływania mieszkańców nie tylko Opolszczyzny. 

Mamy nadzieję, że za rok odbudujemy frekwencję do 120 osób jak to bywało wcześniej. 

 

CZYTELNICTWO 

 

Biblioteka Gminna w Tułowicach licząca 13693 woluminów. Czynna była dla czytelników od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 18, od września zmieniły się godziny pracy biblioteki na 

prośbę czytelników czyli od godziny 10:00 do 17:00. 

Filia Biblioteki w Szydłowie licząca 6000 woluminów, czynna była dla czytelników w poniedziałki i 

czwartki w godzinach od 12 do 18, w grudniu została zamknięta z powodu awarii prądu. 

 

 W ciągu roku do bibliotek zapisało się 450 czytelników. Obie biblioteki odwiedziło 5288 

użytkowników.  

Z wypożyczalni i czytelni skorzystało 4615 osób, które wypożyczyły 10382 książek. 

Czytelnicy skorzystali także 2069 razy z czasopism dostępnych w czytelni. 

Z czytelni internetowej skorzystało 159 osób. 
 

Bibliotekarki wraz z instruktorem kulturalno - oświatowym organizują lekcje biblioteczne dla dzieci 

przedszkolnych, które mają na celu zapoznanie dzieci z biblioteką oraz jej zbiorami oraz poznanie zasad 

korzystania z biblioteki. 

 
  

Data Tytuł lekcji Miejsce Ilość dzieci 

środa Pomysłowa biblioteka Biblioteka Tułowice 124 

28.02, 13.03, 21.10, 22.10 

24.10, 25.10, 04.11, 07.11 

15.11 

Lekcje biblioteczne, 

bezpieczeństwo w domu i 

poza nim, więzy rodzinne 

-;- 166 
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4. W czasie ferii zimowych w bibliotece odbywały się zajęcia pt.” Zaczarowana biblioteka”  

i „Czytam sobie w bibliotece”, w których wzięło udział 27 dzieci. 

 

5. W roku 2019 zorganizowane były dwa konkursy internetowe: „Facebookowy Konkurs 

Biblioteczny” oraz Foto – zagadka - literatka, w których wzięło udział 10 osób. 
 

6. Z okazji Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza odbyło się Biblioteczne Garden Party, w którym 

wzięły udział wszystkie grupy przedszkolne (ok.120 dzieci) oraz najmłodsze dzieci ze szkoły 

podstawowej (ok. 40 osób). 

7. W 2019 roku odbyło się 5 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego przy bibliotece.  

W spotkaniach wzięły udział 43 osoby i zastało omówionych 7 książek.  

8. Dnia 03.06. w ramach klubu odbyło się spotkanie autorskie z Krystyną Mirek, na które przybyło  

16 osób  

W ostatni piątek listopada (29.11) biblioteka zorganizowała „Andrzejkową Strasznie Nockę”, dla 

najaktywniejszych czytelników od 7 do 10 lat, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.  

 

Od 01.09 do 31.12 ruszył w bibliotece projekt „Mała Książka - Wielki Człowiek”. Projekt kierowany 

był do 60 dzieci z roczników 2013-2016, które otrzymały darmowe wyprawki i karty na punkty, które 

mobilizowały do odwiedzania biblioteki co przyczyniło się do wzrostu czytelnictwa.  

 

 W okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. pracownicy TOK przygotowali następujące imprezy 

kulturalne w oparciu o w/w bazę tj: 
 
12.01.2019 r. Bal Karnawałowy dla dzieci „Ze Smerfami”. Bal został zdominowany przez dzieci w 

wieku przedszkolnym, aczkolwiek nie zabrakło na nim dzieci starszych. W balu uczestniczyło 95 osób. 
 

27 Finał Wielkiej Orkiestry Orkiestry Świątecznej Pomocy, rozpoczął działalność kulturalną ośrodka 

kultury w 2019 roku.  
  
13.01.2019 r. – 27 Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lipno – Morsy z Borów dla WOŚP- 25 osób, 

Tułowice – VII Bieg „Policz się z cukrzycą” i w sali widowiskowej TOK w Tułowicach, występy dzieci 

i młodzieży z przedszkola, szkoły i TOK-u, odbyły się licytacje a na koniec pokaz bezpiecznych 

sztucznych ogni. Sołtysi we wszystkich sołectwach zorganizowali akcję pieczenia ciast na rzecz licytacji 

Orkiestry. (Tułowice Małe, Skarbiszowice, Szydłów, Ligota Tułowicka i Goszczowice) 

W biegu wzięło udział 180 osoby. Wolontariusze zbierali datki do puszek na terenie gminy Tułowice. 

Zebrano 15.152,14 zł. 
 

27.01.2019 r. Koncert Bożonarodzeniowy został zorganizowany w kościele parafialnym w Tułowicach. 

Wystąpił Chór Parafialny z Jasienicy Dolnej pod kierunkiem Urszuli Lewandowskiej. Po koncercie 

odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców Tułowic z członkami chóru.  Koncertu wysłuchało 120 

osób. 
 

24.02.2019 r. BABSKI COMBER. Odbywa się już od 7 lat i cieszy się wielką popularnością. Wzięło w 

nim udział 96 kobiet. Tematem przewodnim był WODNY ŚWIAT. Na balu nie zabrakło syren, wędkarzy 

i innych tematycznych przedstawicieli. Kobiety brały udział w śmiesznych konkursach.  
 

14.02.2019 r. XVIII Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkiem 

 W szesnastej edycji festiwalu udział wzięło 68 solistów.  Wykonawcy z terenu Województwa 

Opolskiego wykonywali repertuar związany z ze świętem zakochanych. Festiwal to prezentacja i 

konfrontacja dorobku artystycznego wokalistów w ramach tematyki piosenek o miłości. Muzyczne, 

coroczne wydarzenie jakim jest Festiwal Piosenki z Serduszkiem, ma już osiemnastoletnią historię.  
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             Raz poddany pomysł zyskał aprobatę i wpisał się w kalendarz wielu wykonawców, ich opiekunów i 

instruktorów. Każdego roku tym muzycznym spotkaniom towarzyszy miła atmosfera, drobne prezenty, 

poczęstunek. Występy ocenia trzyosobowe jury składające się z muzyków i instruktorów.  
 Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Opolskiego i Burmistrza Tułowic.  

28.01-10.02. 2019 r. FERIADA .  

 
Mając na celu zapewnienie uczestnikom alternatywnych form spędzania wolnego czasu, 

budowanie poprawnych relacji w grupie rówieśniczej, poznawanie pozytywnych nawyków 

prozdrowotnych, wskazywanie na konieczność podejmowania wyborów z podpowiedzią 

prawidłowych zachowań. Chętni brali udział w wielu działaniach, wybranych ze względu na 

własne potrzeby i zainteresowania.  

Wydatki finansowe na zajęcia feryjne przedstawiał się następująco: 

- koszty transportu dzieci i młodzieży na proponowane cztery wyjazdy - 2.500,00zł, 

- koszty pokazów kina sferycznego – 700,00 zł, 

- produkty spożywcze potrzebne do realizacji planów warsztatowych i przygotowania 

ogniska w ostatnim dniu spotkań – 216,21 zł, 

Ponad to: 

- koszty biletów wstępu na Rollkowisko w Opolu, na wycieczkę pojechało 27 osób  

(z wpłacanego depozytu), 

- korzystaliśmy z dwóch godzin na krytej pływalni Delfin w Krapkowicach, 35 dzieci  

(z wpłacanego depozytu), 

- koszty biletów wstępu na lodowisko w Nysie, na wycieczkę pojechało 27 osób  

(z wpłacanego depozytu), 

- koszty biletów wstępu do kina, 43 uczestników (z wpłacanego depozytu), 

Wszystkie faktury (na ogólną kwotę 3.416,21zł) zostały dostarczone do Urzędu Miejskiego 

w Tułowicach. 

W czasie cyklu zajęć profilaktycznych dzieci i młodzież brały również udział w warsztatach 

pisankarskich, zajęciach z cyklu Zaczarowana biblioteka i Czytam sobie w bibliotece. Kino 

sferyczne z atrakcyjną formą prezentowania filmów o tematyce naukowo poznawczej dawało 

możliwość 25 osobom obejrzenia seansu, były 4 projekcje. 

Uczestnicy spotkań również nagrywali swoje hity w Studio Piosenki TOK, czynnie brali 

udział w spacerze po Tułowicach- formie rekreacji ruchowej połączonej z poznawaniem swojego 

otoczenia. 

Każde z planowanych działań miało na celu zorganizowanie dzieciom i młodzieży czasu 

wolnego i przez propozycje ciekawych zajęć, odciąganie od złych nawyków i środowisk 

zagrożonych uzależnieniami. 
 

15.01. - 06.03.2019 r. Warsztaty pisania jaj dla dzieci odbywały się od 28 stycznia do 29 marca.  

W 17 zajęciach uczestniczyło 195 osób. Celem warsztatów było przygotowanie do wojewódzkiego 

konkursu zdobienia jaj w Muzeum Wsi Opolskiej i Święta Opolskiej Pisanki w Tułowicach. 
 

15.03.2019 r. Wyjazd grupy 15 dzieci na organizowany także dla dzieci doroczny Wojewódzki 

Konkurs Plastyki Obrzędowej „Kroszonk 2019”, w zdobieniu jaj wielkanocnych. 

W kategorii dziecięcej wzięli udział: Klaudia Czaja, Marta Marcinkiewicz, Magdalena Szczygieł, Adam 

i Michał Kasperek, Julia Puszczewicz, Jagoda Drzewiecka, Wiktoria Misiewicz, Wiktoria Galla, Amelia 

Nowak, Michał Kasperski, Daria Ogryzek, Iga Borowiecka, Michał Marcinkiewicz, Łukasz Szczygieł. 
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16.03.2019 r. Wyjazd grupy twórczyń ludowych na doroczny Wojewódzki Konkurs Plastyki 

Obrzędowej „Kroszonki” 2019, w zdobieniu jaj wielkanocnych. W kategorii dorosłych naszą 

gminę reprezentowały: Halina Jakubowska, Dorota Olszewska, Anna Olszewska, Anna Rup, Zofia 

Pączek – Kuta, Izabela Turczyn i Helena Wojtasik. 
 

 

18.03 – 29.03.2019 r. Pisankowanie – to warsztaty praktycznej nauki wykonywania pisanek dla 

zarezerwowanych grup klas szkolnych i organizacji. Uczymy uczestników warsztatów dekorowania jaj, 

najstarszą metodą zwaną batikiem, która jest najbardziej znana na terenie naszej gminy i w okolicy. 

Warsztat został połączony z opowieściami o tradycjach wielkanocnych i zwyczajach z nią związanych. 

Wzięło w nich udział 334 dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola w Tułowicach,  Prószkowa, Opola, 

Boguszyc i Przechodu.   
 

21.03.2019 r.   Happening pt. ”Powitanie Wiosny”. Odbył się na ulicach Tułowic przy dźwiękach 

kołatek. Najpierw zaprezentowano wszystkie Marzanny przygotowane na konkurs i wybrano 

najpiękniejszą. Grupa ok. 230 uczestników (dzieci szkoły podstawowej i przedszkola z Tułowic) udała 

się w kierunku mostu na rzece Ścinawa, aby symbolicznie pożegnać Zimę). Wszyscy w kolorowych 

strojach wracali z Maikiem – Gaikiem – symbolem wiosny do TOK-u. 
 

07.04.2019 r. XIV Święto Opolskiej Pisanki z Jarmarkiem Wielkanocnym. Odbyły się konkursy na 

Najpiękniejsze pisanki dla dzieci i dorosłych oraz Jarmark Wielkanocny, na którym tułowickie 

twórczynie prezentowały swoje prace. Gośćmi zaproszonymi były zespoły „Szumiącu Bór”  

i „Szydłowianki”, które uświetniły święto swoimi występami. W konkursie wzięło udział  20 dzieci i  12 

osób dorosłych. 

Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Opolskiego i Wójta Gminy Tułowice.  

 

09.04. – 30.04.2019 r. Wystawa pisanek wielkanocnych wykonanych na Święcie Opolskiej Pisanki  

i Marzann, zaaranżowana została w gablotach i na ścianach holu TOK. 
 

12.04.2019 r. XIV Gminny Konkurs „Palma Wielkanocna” z prezentacją. Palm o wysokości 5 mertów 

w kościele parafialnym w Tułowicach. Wzięło w nim udział 6 palm /Rodziny Dziura, Giez i Oszańca ze 

Skarbiszowic, Tułowice Małe, Rodzina Basztabin z Ligoty, Internat Zespołu Szkół w Tułowicach,  

Sołectwo Skarbiszowice i Rodzina Wiesławy i Jerzego Żytkiewiczów. 

I miejsce:  Sołectwo Skarbiszowice 

II miejsce: Rodzina Basztabin z Ligoty, 

III miejsce: Rodziny Dziura, Giez i Oszańca ze Skarbiszowic.

 

14.04.2019 r. Grupa Twórców Tułowickiego Ośrodka Kultury zaprezentowała swoją twórczość na 

Jarmarku Wielkanocnym w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach – pisanki, kroszonki, serwetki, 

stroiki, różne jaja i dekoracje świąteczne prezentowały: Halina Jakubowska, Helena Wojtasik. W 

rozstrzygniętym tego dnia Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej „Kroszonki” 2019 – I miejsce 

w kategorii pisanki zdobyła Halina Jakubowska, II – Helena Wojtasik, wyróżnienia zdobyły Dorota 

Garbiec (Olszewska) i Zofia Pączek – Kuta. 

W kategorii dziecięcej:  I miejsce Klaudia Czaja, II miejsce zajęła Julia Puszczewicz, III miejsce - Adam 

Kasperek, wyróżnienia otrzymały: Magdalena Szczygieł, Michał Kasperek, Marta Marcinkiewicz, Daria 

Ogryzek,  Jagoda Drzewiecka, Wiktoria Misiewicz, Amelia Nowak. 

 

18 - 19.04.2019 r. Pisankowanie do koszyczka. To rodzinny warsztat przygotowania pisanek na 

świąteczny stół i do koszyczka w celu poświęcenia pokarmów. Wzięło w nim udział 158 uczestników. 

Oprócz mieszkańców naszej gminy przybyli do nas goście z Wrocławia, Kluczborka, Opola, Nysy i 

Czarnowąs. Byli również goście z Niemiec i Holandii.   
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19.04.2019 r. Poświęcenie pokarmów – Pracownicy ośrodka kultury wraz z dziećmi w strojach 

ludowych święcili pokarmy wielkanocne. Ten stary polski zwyczaj kultywuje się już od 5 lat. Brali w nim 

udział Klaudia Czaja, Marta Marcinkiewicz, Michał Marcinkiewicz, Magdalena Szczygieł, Adam 

Kasperek, Michał Marcinkiewicz, Daria Ogryzek, Amelia Nowak, Julia Puszczewicz i Jagoda 

Drzewiecka. 
 

 

03.05.2019 r. Uroczystość z okazji „Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja” przy ul. Kościuszki 

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach, 

Zespołu Szkół w Tułowicach, KOSD w Niemodlinie i Kombatantów II Wojny Światowej. Po Mszy za 

Ojczyznę odbyło się spotkanie władz samorządowych przed Urzędem Miejskim. Głos zabrał Burmistrz 

Tułowic i nawiązał do historii święta. Część artystą przygotował zespołu chóralny „Szumiący Bór” i 

młodzież Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach. Na koniec delegacje złożyły kwiaty pod 

pomnikiem „ Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja”. 
 

25-26.05.2019 r. DNI TUŁOWIC – Już w mieście – przez dwa dni trwały uroczystości dla mieszkańców 

gminy.  Odbył się II Bieg Miejski dla dzieci i młodzieży szkolnej.  W programie artystycznym wystąpił 

min. zespół PIERSI  jako gwiazda wieczoru. 
 

25.05.2019 r. XXIV Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. W kategoriach solistów i 

zespołów wystąpiło łącznie 57 uczestników. Popisy zakończyły się koncertem laureatów na terenie 

Zespołu Szkół w Tułowicach.   

 

01.06.2019 r.  Festyn z okazji Dnia Dziecka – odbył się na terenie zielonym przy TOK-u. Była muzyka, 

konkursy, zabawy, malowanie twarzy, dmuchany tor przeszkód  i coś słodkiego dla dzieci. 
 

20.05 – 08.07.2019 r. Wystawa plastyczna „Kroszonki Opolskie 2019” Muzeum Wsi Opolskiej - 

Wystawa jaj wykonanych w ramach Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej w Muzeum Wsi 

Opolskiej. 

 

01-12.07.2019 r. Odbyły się Wakacje w TOK-u. Były to 2 tygodniowe zajęcia wakacyjne dla dzieci i 

młodzieży z całej gminy.   

Mając na celu zapewnienie uczestnikom alternatywnych form spędzania wolnego czasu, budowanie 

poprawnych relacji w grupie rówieśniczej, poznawanie pozytywnych nawyków prozdrowotnych, 

wskazywanie na konieczność podejmowania wyborów z podpowiedzią prawidłowych zachowań chętni 

brali udział w wielu działaniach, wybranych ze względu na własne potrzeby i zainteresowania.  

Przyznana kwota został wykorzystana na: 

- bilety do Jura Parku w Krasiejowie 840zł, 

- bilety do kina Helios Opole 351zł, 

       - wejście na pływalnię Delfin w Krapkowicach 291,60zł, 

- udział w Pikniku na Florydzie, w Brzegu 300zł, 

- dmuchany tor przeszkód 580zł, 

seanse kina sferycznego podczas festynu kończącego wakacje – 700zł. 

Faktury wystawione na gminę Tułowice (na ogólną kwotę 3062,60zł) zostały dostarczone do Urzędu 

Miejskiego w Tułowicach. 

Koszt transportu tj., 2150 zł (wycieczki do Krasiejowa, Brzegu, Krapkowic i Opola) został poniesiony z 

wpłat Rodziców dokonywanych przy zapisie Uczestnika. Koszt pracy opiekunów w czasie 

organizowanych „Profilaktycznych wakacji” został wyliczony na 2520,00 zł.   
 

Podsumowując: koszt całościowy to 7732,60 zł. 
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W czasie cyklu zajęć „Profilaktyczne wakacje” dzieci i młodzież czynnie brały udział w grze 

miejskiej w Tułowicach- formie rekreacji ruchowej połączonej z poznawaniem swojego otoczenia. 

Zrealizowano także wycieczkę rowerową do Lipna na basen i aktywnie spędzono czas na kąpielisku oraz 

do jednostki straży pożarnej w Niemodlinie. 

7. Pojechaliśmy autokarem do Krasiejowa, na poligon w Brzegu-udział w Pikniku na Florydzie, na 

pływalnię w Krapkowicach, do kina w Opolu. 

8. Bawiliśmy się na orientację na terenie lasów Nadleśnictwa Tułowice i we współpracy z leśnikami. 

Odwiedziliśmy Sołectwo Ligota Tułowicka, byliśmy tam na pieszej wycieczce i miło spędziliśmy czas 

na terenie boiska świetlicy wiejskiej. Korzystaliśmy z gościnności pani Sołtys i wyposażenia świetlicy. 

9. W piątek 30 sierpnia na zielonym terenie przy TOK odbył się Festyn na zakończenie wakacji. Jedną z 

atrakcji było Kino sferyczne, w którym zainteresowane dzieci mogły zobaczyć filmy edukacyjne o różnej 

tematyce. Również takie, które w przystępny sposób poruszały kwestie uzależnień, w tym od alkoholu. 

Każde z planowanych działań miało na celu zorganizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego 

i przez propozycje ciekawych zajęć, odciąganie od złych nawyków i środowisk zagrożonych 

uzależnieniami. Ogółem w zajęciach w2akacyjnych wzięło udział 326 dzieci.  

09.07.2019 r. Wyjazd na Florydę: to wyjazd dla dzieci z rodzicami i opiekunami na poligon wojskowy. 

To swoistego rodzaju szkoła przetrwania dla dzieci od 6 do 14 lat. W programie szkolenie wojskowe, 

strzelanie z łuku, jazda transporterem opancerzonym, pływanie pontonem i oczywiście żołnierska 

grochówka. 

25.08.2019 r. Dożynki Gminno – Parafialne w Szydłowie. Prezentacja koron żniwnych wszystkich 

sołectw Gminy, Konkursy najpiękniej udekorowanej posesji, korowodu i scenek rodzajowych. Występy 

artystyczne: Biesiada „Baba z Chłopem”, V220 Band - koncert muzyki country i Orkiestry Dętej z 

Białej: 32046,62 zł.  
 

Zorganizowano wyjazdy na dożynki do Belli pod Pradziadem- delegacja gospodarzy gminnych 

dożynek, powiatowe do Budkowic Starych- sołectwo, i wojewódzkie do Lewina Brzeskiego: koszt 

przejazdów: 2.320,00 zł. 

 

Tułowicka Jesień Artystyczna „ART. - MIKST”- ze względu na remont sali nie odbyła się. 
 

11.11.2019 r.  Uroczystość z okazji „101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości” pod pomnikiem  

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach, 

Zespołu Szkół w Tułowicach, KOSD w Niemodlinie i Kombatantów II Wojny Światowej.  

Po mszy odbył się przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji szkół zakładów pracy pod pomnik 

"Pamięci Poległych na Frontach Wojen Światowych w Tułowicach przy ul. 1 Maja.   

Po uroczystym odśpiewanie hymnu państwowego, odbyło się okolicznościowe przemówienie  

Burmistrza Tułowic. Kolejnym punktem imprezy były występy artystyczne dzieci z Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Tułowicach i zespołu Szumiący Bór z TOK-u. 

Następnie przy dźwiękach werbli, delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem.  

 

06.12.2019 r. Mikołajki pod TOK-iem 

 

Wykorzystano piękną iluminacje świąteczną sań z reniferem do zorganizowania miejsca wręczania 

prezentów dzieciom przez Św. Mikołaja. Rodzice dostarczyli paczki dla ok 45 dzieci. Wieczorna 

sceneria dała piękny nastrój imprezie. 

 

15.12.2019 r. Jarmark Bożonarodzeniowy pod ośrodkiem kultury  - wystawcy zaprezentowali 

dekoracje, wieńce, kosze, pierniki. Jarmark cieszył się znaczną frekwencją mieszkańców gminy. 

 Wszystkie imprezy zaplanowane na 2019 r. zostały zrealizowane zgodnie z kalendarzem imprez.  
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Realizując plan imprez kulturalno – rekreacyjnych, pozyskuje się środki z innych źródeł.   
  
•  Starosty Opolskiego – 500,00 zł. XVIII Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkiem,   

             500,00 zł – XIV Święto Opolskiej Pisanki,  
             500,00 - XXIV Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. 
             300,00 – XII Amatorskie Rekreacyjne Mistrzostwa Opolszczyzny   

    w Pływaniu „Family Cup” 

 
 
•  Marszałka Województwa – 1.000,00zł – XXI  Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich 
            800,00 zł - XXIV Amatorskie Rekreacyjne Mistrzostwa Opolszczyzny 

      w Kolarstwie Górskim „Family Cup” 
           600,00 zł- XII Amatorskie Rekreacyjne Mistrzostwa Opolszczyzny  

     w Pływaniu „Family Cup” 
           

•  Gminy Tułowice – Feriada – 3.416,21zł  
        Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkiem  – 350,00 zł  
         Wakacje w TOK-u – 3.062,60 zł 
 
Organizując pracę ośrodka kultury wykorzystano współpracę pomiędzy sąsiednimi ośrodkami 

kultury.  Podpisując listy intencyjne i umowy współpracy (Ośrodek Kultury w Białej, Gminny Ośrodek 

kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach) a także dotyczące spotkań i wymiany zespołów 

artystycznych. 

I tak nasze zespoły wyjechały na Spotkanie Biesiadne do Wierzbia i Korfantowa na przeglądy zespołów 

artystycznych, festiwal pieśni Maryjnych do Jasienicy Dolnej, Festiwal Pieśni Patriotycznej w Olszance.    

Zespół taneczny ZUMBA KIDS  – wystąpił na 27 Finale Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sali 

widowiskowej TOK w Tułowicach i na  Dniach Tułowic.   

Lokale w budynkach, którymi zarządza TOK są systematycznie wynajmowane na spotkania 

rodzinne i szkolenia. W sali widowiskowej do końca marca br. odbywały się zajęcia taneczne i aerobiki. 

Od kwietnia rozpoczął się remont kapitalny realizowany w ramach projektu, napisanego przez 

Gminę Tułowice na rozbudowę obiektu.  

W związku z faktem, że zaplecze sanitarne małej sali obok pomieszczeń sali widowiskowej nie 

podlegały remontowi w ramach projektu, w czerwcu postanowiono sposobem gospodarczym rozpocząć 

ich remont, ze względu na brak pomieszczeń magazynowych. Postanowiono zaprojektować toalety przy 

małej sali tak aby były dostępne również dla sali widowiskowej. Przeprojektowano pomieszczenia tak, 

że uzyskano także powierzchnię magazynową. Na czas sporządzania tego sprawozdania trwają jeszcze 

prace. 
 

W budynku TOK ma swoją siedzibę Ośrodek Pomocy Społecznej, Stacja Caritas Diecezji 

Opolskiej, Koło Weteranów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych i Zarząd Ogródków 

Działkowych. Ze wszystkimi współpraca układa się dobrze. 

W związku z obniżającym się wiekiem kombatantów i brakiem osób zarządzających Kołem 

Weteranów, ośrodek kultury przejął całą administrację koła, zajmuje się zbieraniem składek i 

sprawozdawczością. 

 

 

Remonty, inwestycje, zakupy 
 Od kwietnia br. trwał remont kapitalny sali widowiskowej i do końca grudnia nie został 

zakończony. Otwarcie sali widowiskowej nastąpi w styczniu 2020 roku. 

Zmieniono wykładzinę w dwóch biurach Ośrodka Pomocy Społecznej na parterze. 
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 Systematycznie przeprowadzane są konserwacje maszyn na siłowni działającej przy ośrodku. 

Najczęściej wymieniane są linki w prowadnicach maszyn na których zawieszane są obciążniki.  
   
Inne działania statutowe. 

   
 W ośrodku działa także wypożyczalnia strojów, z której korzystają mieszkańcy naszej gminy 

przez okrągły rok.  Wypożyczalnia działa nieodpłatnie.  
  

Statystyka uczestnictwa mieszkańców Gminy Tułowice  

w imprezach i zajęciach organizowanych i współorganizowanych 
przez Tułowicki Ośrodek Kultury w 2019 r. 

 

Lp

. 

Nazwa imprezy Termin 
realizacji/miejsce 

Liczba 

uczestników  
i widzów /osoby/ 

1 Bal karnawałowy dla dzieci ze  

„ SMERFAMI” 
12.01/ sala 

widowiskowa  
95 

2 27. Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy  13.01/sala 

widowiskowa  

450 

3 Bieg Policz się z cukrzycą 13.01/ teren Tułowic 180 

4 Koncert kolędowy chóru UŚMIECH z 

Jasienicy D 

29.01/Tułowice 130 

5 Babski Comber „Wodny Świat” 10.02/ sala widowisko 96 

6 XVIII Festiwal Piosenki z Serduszkiem 14.02/ sala 

widowiskowa  

68 / 150 

7 Feriada z wycieczkami 28.01 - 10.02 232 

8 Przegląd Zespołów Lokalnych 24.02. Wierzbie  14 

9 Warsztaty pisania jaj dla dzieci 28.01-29.03 Tułowice 195 

10 Warsztaty pisania jaj dla zorganizowanych 

grup  

26.02-09.03 / Tułowice 334 

11 Wojewódzki Konkurs Zdobienia jaj 

Wielkanocnych dla Dzieci KROSZONKI 

2019 

15.03/ Muzeum Wsi 

Opolskiej 

 15 

12 Wojewódzki Konkurs Zdobienia jaj 

Wielkanocnych dla Dorosłych 

KROSZONKI 2019 

16.03/ Muzeum Wsi 

Opolskiej 

7  

13 Happening marzanna i gaik 21.03/ Tułowice 230 

14 XIV Święto Opolskiej Pisanki 07.04/ sala 

widowiskowa  

  47 + 170 

   

15 Pokonkursowa wystawa jaj, zdobionych 

podczas Święta Opolskiej Pisanki 

09.04-30.04/ Hol TOK 

Tułowice 

  

500   

16 Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych 12.04/ Kościół 

Parafialny pw. Św. 

Rocha Tułowice 

  

5 palm/ 2300   

17 Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi 

Opolskiej 

14.04. Bierkowice 21 

18 Pisankowanie do koszyczka 18-19.04. / sala 158 
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widowiskowa 

19 Uroczyste obchody 225. Rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

02.05 / Tułowice 70 

20 Happening z okazji Tygodnia Bibliotek  

„Garden Party” 

12.05 / Tułowice 350 

21 Dni Tułowic   25-26.05 / Tułowice 700 

22 XXIV Regionalny Konkurs Sygnalistów 

Myśliwskich 

25.05 / Tułowice 57 

23 Wystawa plastyczna „Kroszonki 

Opolskie”  Muzeum Wsi Opolskiej 

Od 20.05- 08.06. / Hol 

TOK Tułowice 

350 

24 Dzień Dziecka 01.06 / Tułowice 170 

25 XXIV Rekreacyjne Amatorskie 

Mistrzostwa Opolszczyzny w Kolarstwie 

Górskim FAMILY CUP 

15.06 / Skarbiszowice 58  

Upały 

26  Wakacje w TOK-u    1-12 lipiec 185 

27  Dożynki  gminno - parafialne 25 sierpnia 550 

28  XIII Amatorskie Mistrzostwa 

Województwa Opolskiego „Family Cup” 

w Pływaniu 

16 listopada  95 

29  Obchody Święta Niepodległości 11 listopada 200 

30  Mikołajki 6 grudnia   45 

31 Jarmark Bożonarodzeniowy   15.12. 210 

32 Zajęcia „Pomysłowa biblioteka” Zajęcia 1x w tygodniu 124 

33 Spotkanie-lekcja biblioteczna z 

przedszkolakami 

 Patrz sprawozdanie 

roczne/ Tułowice 

166 

34 Aerobik/Zumba  3 x w tygodniu 1820 

35 Zajęcia dla kobiet w siłowni 3x w tygodniu 1920 

36 Zajęcia dla mężczyzn w siłowni 6 x w tygodniu 3859 

37 Zajęcia taneczne zespołu ZUMBA KIDS 1x w tygodniu    48 

38 Spotkania Klubu Seniora – 15 osób 1x w tygodniu 623 

39 Odwiedziny w bibliotece  Poniedziałek-Piątek  5280 

 40 Spotkania DKK  spotkania- 6  43 
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Foto: Dni Tułowic – Koncert Zespłu Piersi 

 
Foto: Zawody z wyścigów ślimaków 
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Foto: Mistrzostwa Województwa Opolskiego „Family Cup” w pływaniu 

 

Foto: Mistrzostwa w Kolarstwie Górskim „Family Cup” w Skarbiszowicach 
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Foto: Festiwal piosenki z Serduszkiem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Tułowice za 2019 rok. 

 

89 

 

 

OŚWIATA 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  PUBLICZNEJ  SZKOŁY  

PODSTAWOWEJ  IM. JANA  PAWŁA II  W  TUŁOWICACH  W 2019 ROKU. 

I. Informacje ogólne o szkole (na dzień 19 czerwca 2019 r.): 

1. Liczba uczniów: 358 

2. Liczba oddziałów: 17 

3. Liczba wychowanków w oddziałach przedszkolnych: 62 

4. Liczba oddziałów przedszkolnych: 3 

5. Liczba nauczycieli: 40 

• Stażystów: 2 

• Kontraktowych: 0 

• Mianowanych: 12 

• Dyplomowanych: 26 

II. Informacje ogólne o szkole (na dzień 30 września 2019 r.): 

1. Liczba uczniów: 336 

2. Liczba oddziałów: 16 

3. Liczba wychowanków w oddziałach przedszkolnych: 33 

4. Liczba oddziałów przedszkolnych: 2 

5. Liczba nauczycieli: 37 

• Stażystów: 2 

• Kontraktowych: 1 

• Mianowanych: 11 

• Dyplomowanych: 23 

 

Działania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze podejmowane przez szkołę w 2019 r.: 

3 stycznia 2019 Wyjazd grupy przedszkolnej Minionki do Hoplandii w Opolu 

13 stycznia 2019 Aktywny udział uczniów podczas finału WOŚP 

14 stycznia 2019 Finał projektu edukacyjnego - Lapbooki na lekcji języka polskiego 

16 stycznia 2019 Spotkanie kolędowe w szkole 

23,24,25 stycznia 2019 Dzień Babci i Dziadka w grupach przedszkolnych 

25 stycznia 2019 Apel dotyczący bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych 

https://psptulowice.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=674
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,675,dzien-babci-i-dziadka-2019-u-sowek
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29 stycznia 2019 Wycieczka grupy przedszkolnej „Sówki” do „Studio Kids” w Nysie 

31 stycznia 2019 Finał projektu edukacyjnego - Lektura na wieszaku 

18 lutego 2019 Warsztaty edukacyjne dla uczniów klas 1-4 „Czekoladowe love” 

19 lutego 2019 Bal karnawałowy dla uczniów klas 1-3 

21 lutego 2019 Egzamin judo w ramach programu Judo in School 

22 lutego 2019 Udział w projekcie „Dlaczego trzeba szanować jedzenie” 

1 marca 2019 

Warsztaty edukacyjne i kulinarne dla uczniów klas 1-3 w ramach 

programu zdrowotnego przeciwdziałającego nadwadze, otyłości oraz 

cukrzycy wśród dzieci i młodzieży „Subregion środkowy wysportowany i 

zdrowy” 

8 marca 2019 Apel z okazji Dnia Kobiet  

12 marca 2019 
Mądre myślenie to zdrowe jedzenie – program promujący zdrowy tryb 

życia wśród uczniów gimnazjalnych 

12 marca 2019 
IV Szkolne Targi Edukacyjne dla uczniów i rodziców klas 8 szkoły 

podstawowej i klas 3 gimnazjum 

13 marca 2019 
Ogłoszenie konkursu "Kochasz dzieci, nie pal śmieci" objętego 

patronatem honorowym Burmistrza Tułowic 

20 marca 2019 
Eliminacje gminne do ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pt. 

"Młodzież zapobiega pożarom" 

21 marca 2019 
"Kochasz dzieci, nie pal śmieci" rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 

objętego patronatem honorowym Burmistrza Tułowic 

22 marca 2019 
Lekcja w afrykańskiej dżungli – nietypowa lekcja j. polskiego – projekt 

edukacyjny 

25 marca 2019 
Półfinał powiatu w piłce nożnej chłopców – zwycięstwo drużyny 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach 

26 marca 2019 
Wojewódzkie igrzyska LZS szkół wiejskich - piłka ręczna dziewcząt –  

2 miejsce drużyny naszej szkoły 

27 marca 2019 
Światowy Dzień Teatru – apel zorganizowany w ramach innowacji 

pedagogicznej „Świat jest teatrem” 

10, 11, 12 kwietnia 2019 Egzamin gimnazjalny 

15, 16, 17 kwietnia 2019 Egzamin ósmoklasisty 

7 maja 2019 
Charytatywny kiermasz majowy – zbiórka na potrzeby schroniska dla 

zwierząt w Paryżu 

https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,676,wycieczka-sowek-do-studio-kids-w-nysie
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=677
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,684,czekoladowe-love
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,685,bal-karnawalowy
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,689,egzamin-judo
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,701,warsztaty-edukacyjne-i-kulinarne
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,695,dzien-kobiet-w-szkole
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,692,madre-myslenie-to-zdrowe-jedzenie
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,697,iv-edycja-szkolnych-targow-edukacyjnych
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,693,konkurs-kochasz-dzieci-nie-pal-smieci
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,694,eliminacje-gminne-do-ogolnopolskiego-turnieju-wiedzy-pozarniczej-pt-mlodziez-zapobiega-pozarom
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,694,eliminacje-gminne-do-ogolnopolskiego-turnieju-wiedzy-pozarniczej-pt-mlodziez-zapobiega-pozarom
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,696,kochasz-dzieci-nie-pal-smieci-rozstrzygniecie-konkursu-plastycznego-pod-patronatem-burmistrza-tulowic
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,696,kochasz-dzieci-nie-pal-smieci-rozstrzygniecie-konkursu-plastycznego-pod-patronatem-burmistrza-tulowic
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,700,lekcja-w-afrykanskiej-dzungli
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,698,polfinal-powiatu-w-pilce-noznej-chlopcow
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,699,wojewodzkie-igrzyska-lzs-szkol-wiejskich-pilka-reczna
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,705,swiatowy-dzien-teatru
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,706,egzamin-osmoklasisty
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,739,charytatywny-kiermasz-majowy
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12 maja 2019 
Akcja Pola Nadziei – zbiórka na rzecz Fundacji                                          

Domowe Hospicjum Dla Dzieci w Opolu 

13 maja 2019 
Finał wojewódzki w piłce ręcznej chłopców –  drużyna naszej szkoły 

została drugą drużyną w województwie opolskim 

14 maja 2019 Spotkanie z Leśniczym Nadleśnictwa Tułowice - grupa „Smerfy” 

17 maja 2019 
Dary dla schroniska zwierząt w Opolu – akcja wolontariuszy Klubu 

Juniora 

20 maja 2019 
Przysłowia są mądrością narodu – wyniki konkursu w ramach                                  

lekcji j. polskiego w klasie 5 

20 maja 2019 

Magiczna podróż przez zakątki krainy „Szyszolandia” u „Sówek” i 

„Smerfów” – warsztaty teatralno-logopedyczne poprowadzone przez 

firmę artystyczną FOXEDU 

20-22 maja 2019 Program profilaktyczny „Debata” dla uczniów klas 6-8 

21 maja 2019 
Szkolny konkurs recytatorski "Warzywa i owoce na szczęście" – dla 

uczniów klas 1-3 

23 maja 2019 
Dzień kosmosu w szkole – apel zorganizowany dla klas 4 -8 szkoły 

podstawowej i klasy 3 gimnazjum 

26 maja 2019 
II Tułowicki Bieg Miejski dla dzieci i młodzieży  

- sportowa rywalizacja w ramach obchodów Dni Tułowic 

26 maja 2019 
Dni Tułowic - występy artystyczne uczniów i dzieci z oddziałów 

przedszkolnych naszej szkoły 

27 maja 2019 
„Minionki” w opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki – 

udział w spektaklu i lekcji teatralnej 

28 maja 2019 
Wycieczka grupy przedszkolnej „Smerfy” do Centrum Edukacyjnego 

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Niemodlinie  

1 czerwca 2019 
Dzień Dziecka zorganizowany przez Radę Rodziców dla wszystkich 

uczniów oraz obchody tego święta w grupach oddziałów przedszkolnych   

3 czerwca 2019 
Tułowickie „żebry” na Dzień Dziecka – zbiórka na potrzeby 

mieszkańców Domu Matki i Dziecka w Opolu -Grudzicach 

4 czerwca 2019 Wycieczka grupy przedszkolnej Zoo w Opolu 

7 czerwca 2019 
Akcja charytatywna „Słodka cegiełka” – na rzecz uczniów naszej szkoły 

chorujących na cukrzycę 

11 czerwca 2019 
Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w 

oddziałach przedszkolnych 

https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,742,akcja-pola-nadziei
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,712,final-wojewodzki-w-pilce-recznej-chlopcow
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,713,spotkanie-z-lesniczym
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,714,dary-dla-schroniska-zwierzat-w-opolu
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,716,przyslowia-sa-madroscia-narodu
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,715,magiczna-podroz-przez-zakatki-krainy-szyszolandia-u-sowek-i-smerfow
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,715,magiczna-podroz-przez-zakatki-krainy-szyszolandia-u-sowek-i-smerfow
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,724,szkolny-konkurs-recytatorski-warzywa-i-owoce-na-szczescie
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,719,dzien-kosmosu-w-szkole
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,718,ii-tulowicki-bieg-miejski-dla-dzieci-i-mlodziezy-sportowa-rywalizacja
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,718,ii-tulowicki-bieg-miejski-dla-dzieci-i-mlodziezy-sportowa-rywalizacja
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,720,dni-tulowic-wystepy-artystyczne-uczniow
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,717,minionki-w-opolskim-teatrze-lalki-i-aktora
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,728,smerfy-u-strazakow
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,728,smerfy-u-strazakow
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,725,dzien-dziecka-zorganizowany-przez-rade-rodzicow
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,741,tulowickie-zebry-na-dzien-dziecka
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,729,akcja-charytatywna-slodka-cegielka
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11 czerwca 2019 

Spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielami Komisariatu Policji 

w Niemodlinie poświęcone zachowaniu uczniów poza murami szkoły, o 

bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnie, bezpieczeństwie w ruchu 

drogowym. 

12 czerwca 2019 

Udział w programie wolontariuszy HOPE „Naturalnie nie marmuję” – 

program polegał na zorganizowaniu Dnia dla Ziemii. W ramach programu 

uczniowie brali udział w wycieczce do Parku Edukacji i Rozrywki 

Rosenau w Pokrzywnej 

13 czerwca 2019 W Mitologicznej krainie – finał konkursu dla uczniów klas 5  

13 czerwca 2019 

  W ramach programu Judo in School w naszej szkole zostały 

zorganizowane zajęcia judo, w których oprócz naszych młodych judoków 

brali również udział rodzice 

14 czerwca 2019 
Udział uczniów klas 1 i 3 w projekcie edukacyjnym Sztuczna ineligencja 

– programowanie w szkołach opolskiego NUTS - 3 

18 czerwca 2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego w oddziałach przedszkolnych 

18 czerwca 2019 

Apel podsumowujący rok szkolny 2018/2019 – w czasie apelu wręczono 

nagrody w licznych konkursach szkolnych. Pożegnanie nauczycieli 

odchodzących na emeryturę 

18 czerwca 2019 Uroczyste zakończenie klasy 3 szkoły podstawowej 

18 czerwca 2019 

Uroczyste pożegnanie naszych absolwentów, uczniów klas 8 szkoły 

podstawowej oraz ostatnich absolwentów Publicznego Gimnazjum im. 

Prymasa Tysiąclecia 

19 czerwca 2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 

2 września 2019 Rozpoczęcie roku szkolnego. 

17 września 2019 Działania w ramach próbnej ewakuacji szkoły 

18 września 2019 
Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w 

oddziałach przedszkolnych 

20 września 2019 Dzień chodzenia w kapciach – akcja Samorządu Uczniowskiego 

20 września 2019 Spotkanie w ramach poznawania różnych zawodów z policjantem 

20 września 2019 Dzień przedszkolaka 

20 września 2019 Udział uczniów w akcji Sprzątanie Świata. 

23-29 września 2019 
Udział uczniów naszej szkoły w wymianie polsko – niemieckiej.                          

Pobyt w Wendeburgu w Niemczech  

30 września 2019 Obchody Dnia Chłopaka w szkole 

https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,732,program-wolontariuszy-hope-edycja-wiosenna-naturalnie-nie-marmuje
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,733,w-mitologicznej-krainie
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,735,judo-w-szkole
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,734,sztuczna-ineligencja
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,744,uroczyste-zakonczenie-zajec-usowek
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,745,apel-podsumowujacy-rok-szkolny-20182019
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,746,uroczyste-zakonczenie-klas-iii-szkoly-podstawowej
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,748,uroczyste-pozeganie-naszych-absolwentow
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,749,uroczyste-zakonczenie-roku-szkolnego-20182019
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,750,rozpoczecie-roku-szkolnego
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,756,dzien-chodzenia-w-kapciach
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,759,spotkanie-z-policjantem
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,755,dzien-przedszkolaka
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,761,sprzatanie-swiata
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4 października 2019 
IX edycja Dnia tabliczki mnożenia. Udział uczniów klas 4-8 w konkursie 

o tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia 

11 października 2019 Pasowanie uczniów klas pierwszych 

14 października 2019 Dzień Edukacji Narodowej 

16 października 2019 
Uroczyste obchody 20 - lecie nadania szkole podstawowej                                      

im. Jana Pawła II 

23 października 2019 Coś pysznego na jesienną chandrę... – akcja Samorządu Uczniowskiego 

23, 29 października 2019 Pasowanie na Starszaka 

24 października 2019 
II Biesiada poezji jesiennej z udziałem zaproszonych gości z Panem 

Burmistrzem Tułowic na czele 

29 października 2019 
Międzynarodowy Turniej Judo Tułowice 2019 z udziałem znamienitych 

gości 

30 października 2019 Dzień spódnicy - akcja Samorządu Uczniowskiego 

30 października 2019 

Udział uczniów naszej szkoły w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej 

„Szkoła pamięta” mającej na celu pielęgnowanie pamięci o bohaterach 

naszej wolności 

1 listopada 2019 
Udział Młodych Wolontariuszy w zbiórce zniczy na kresowe cmentarze 

po nazwą „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” 

5 listopada 2019 Przedszkolaki poznają zawody – wizyta w piekarni 

6 listopada 2019 
Przedszkolaki poznają zawody – wizyta w Urzędzie Pocztowym w 

Tułowicach 

8 listopada 2019 

II Międzyszkolny konkurs recytatorsko-wokalny „Gdy myślę Polska...” 

objęty patronatem honorowym przez Wojewodę Opolskiego, opolskiego 

Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Tułowic 

8 listopada 2019 

Udział uczniów naszej szkoły w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej 

„Szkoła do hymnu” polegającej na wspólnym odśpiewaniu „Mazurka 

Dąbrowskiego” o godz. 11:11 

18 listopada 2019 
Spotkanie uczniów klasy pierwszej z górnikami Kopalni Bazaltu w 

Rutkach  

25 listopada 2019 Obchody Dnia pluszowego misia 

26 listopada 2019 
Światowy dzień życzliwości i pozdrowień – akcja zorganizowana przez 

wychowawców świetlicy szkolnej 

28 listopada 2019 

Jak spędzam czas bez smartfona i komputera? – szkolny konkurs 

plastyczny dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Działania w ramach 

programu profilaktycznego 

https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,763,ix-dzien-tabliczki-mnozenia
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,766,dzien-edukacji-narodowej-zyczenia-od-rady-rodzicow
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,769,20-lecie-nadania-szkole-im-jana-pawla-ii
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,769,20-lecie-nadania-szkole-im-jana-pawla-ii
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,772,cos-pysznego-na-jesienna-chandre
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,770,pasowanie-na-starszaka
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,771,ii-biesiada-poezji-jesiennej
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,775,miedzynarodowy-turniej-judo-tulowice-2019
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,776,dzien-spodnicy
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,779,gdy-mysle-polska
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,786,dzien-pluszowego-misia
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,784,swiatowy-dzien-zyczliwosci-i-pozdrowien
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,787,jak-spedzam-czas-bez-smartfona-i-komputera
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28 listopada 2019 
„Nie ma dzieci - są ludzie” – akademia z okazji Międzynarodowego Dnia 

Praw dziecka 

29 listopada 2019 Andrzejki w świetlicy szkolnej oraz w oddziałach przedszkolnych 

3 grudnia 2019 
Wyjazd klasy pierwszej do Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki              

w Opolu– udział w spektaklu i lekcji teatralnej  

6 grudnia 2019 
„Przyroda wokół nas” – spotkanie uczniów z lokalnym przyrodnikiem                        

i ornitologiem  

6 grudnia 2019 Mikołajki w szkole  

12 grudnia 2019 Przedszkolaki poznają zawody – spotkanie z pielęgniarką 

12 grudnia 2019 
Udział uczniów klasy trzeciej w ogólnopolskiej akcji „Rodzice czytają 

dzieciom”  

13 grudnia 2019 
Wyjazd uczniów klas 1-3 na przedstawienie teatralne "Kopciuszek"                   

do Niemodlina 

18 grudnia 2019 Pomoc w organizacji Wigilii dla samotnych mieszkańców naszej gminy 

18 grudnia 2019 Spotkanie z absolwentami – działania w ramach doradztwa zawodowego 

18 grudnia 2019 

Świąteczny projekt małego wolontariatu – I Ty możesz zostać Świętym 

Mikołajem” zorganizowanym na rzecz podopiecznych tułowickiego 

Caritasu 

19 grudnia 2019 
Sztuczna inteligencja – kontynuacja projektu programowanie w szkołach 

Opolskiego NUTS - 3 

20 grudnia 2019 
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku – jasełka przygotowane przez 

uczniów naszej szkoły 

20 grudnia 2019 Klasowe wigilie bez plastiku  

20 grudnia 2019 
Wręczenie nagród w konkursie "Najpiękniejsza szopka- ozdoba 

bożonarodzeniowa" 

 

W 2019 roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach uczestniczyła w: 

• Projektach i akcjach rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:  

➢ Szkoła Pamięta!,  

➢ Szkoła do hymnu! 

➢ Sztuczna inteligencja. 

• Projektach i akcjach promujących zdrowy styl życia:  

➢ Program zdrowotny polegający na przeciwdziałaniu nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród 

dzieci i młodzieży „Subregion środkowy wysportowany i zdrowy”, 

➢ Udział w programie „Judo in school”, 

➢ Mądre myślenie to zdrowe jedzenie, 

➢ Śniadanie daje moc,  

➢ Warsztaty edukacyjne i kulinarne,  

https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,788,nie-ma-dzieci-sa-ludzie
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,789,andrzejki-w-swietlicy-szkolnej
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,717,minionki-w-opolskim-teatrze-lalki-i-aktora
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,794,przyroda-wokol-nas
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,798,rodzice-czytaja-dzieciom
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,798,rodzice-czytaja-dzieciom
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=809
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,801,spotkanie-z-absolwentami
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,805,swiateczny-projekt-malego-wolontariatu
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,804,sztuczna-inteligencja
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,821,jest-taki-dzien-tylko-jeden-raz-do-roku
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,818,klasowe-wigilie-bez-plastiku
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,810,konkurs-najpiekniejsza-szopka-ozdoba-bozonarodzeniowa
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,810,konkurs-najpiekniejsza-szopka-ozdoba-bozonarodzeniowa
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➢ Coś pysznego na jesienną chandrę, 

➢ Jak spędzam czas bez smartfona i komputera?, 

➢ Warzywa i owoce na szczęście, 

➢ II Tułowicki Bieg Miejski – sportowa rywalizacja. 

• Programach profilaktycznych oraz projektach społecznościowych:  

➢ Program profilaktyczny „Debata”, 

➢  „Historia Misia - Nie bij mnie, kochaj mnie!”, 

➢ "Kochasz dzieci, nie pal śmieci" – akcja społecznościowa w obronie czystego środowiska, 

➢ Program wolontariuszy HOPE  „Naturalnie nie marmuję”. 

• Akcjach charytatywnych, działaniach na rzecz drugiego człowieka i środowiska: 

➢ „Tułowickie żebry na Dzień Dziecka ” – zbiórka na rzecz Domu Matki i Dziecka w Opolu, 

➢ „Słodka cegiełka”, 

➢   Dzień Ziemi, 

➢ „Wiosna nadziei”, 

➢ „Sprzątanie świata”, 

➢ Dary dla schroniska zwierząt w Opolu – akcja wolontariuszy Klubu Juniora, 

➢ Pola nadziei - Gala podsumowująca zbiórkę na rzecz Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu, 

➢ Maraton pisania listów z Amnesty International - akcja w obronie praw człowieka na świecie, 

➢ Wieczerza wigilijna dla osób samotnych z gminy Tułowice, 

➢ „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. 

 

GDY MYŚLĘ POLSKA... 

 
➢ 8 listopada 2019 roku w naszej szkole już po raz drugi odbył się międzyszkolny konkurs 

recytatorsko-wokalny pt. Gdy myślę Polska... Chcieliśmy w podniosły i jednocześnie 

radosny sposób uczcić 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Naszą 

uroczystość uświetniły występy uczniów z okolicznych miejscowości: Niemodlina, 

Korfantowa, Komprachcic oraz nasi tułowiccy szkolni artyści. 

 

➢ Było nam niezmiernie miło, że konkurs swoim patronatem objęli: Wojewoda Opolski, 

Opolski Kurator Oświaty oraz Burmistrz Tułowic. Swoją obecnością zaszczycili nas 

wspaniali goście: Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski, Radni Rady Miejskiej  

w Tułowicach na czele z Przewodniczącym Panem Fryderykiem Coppin,  

Pan Wiesław Księski sekretarz gminy Tułowice, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  

w Niemodlinie Pani Violetta Szczyrk, dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach Pan Adam 

Sinicki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice Pan Wiesław Skrzypek, Dyrektor Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Jacek Sulikowski, przedstawiciele Rady 

Rodziców oraz opiekunowie młodych artystów. 

➢ Konkurs przebiegał w niezwykłej atmosferze, a oceniający występy z pewnością mieli 

twardy orzech do zgryzienia, by wyłonić tych najlepszych. Podczas gdy jury obradowało, 

organizatorzy umilili czas wszystkim zebranym Patriotycznym Karaoke. Publiczności 

udzielił się uroczysty i radosny nastrój święta. Jeszcze przed ogłoszeniem zwycięzców 

wszyscy uczestnicy konkursu wraz z zaproszonymi gośćmi dołączyli do całej społeczności 

naszej szkoły, by o godzinie 11.11, w ramach ogólnopolskiej akcji, wspólnie odśpiewać 

hymn Polski. To był wspaniały moment... 
 

 

https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,787,jak-spedzam-czas-bez-smartfona-i-komputera
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,732,program-wolontariuszy-hope-edycja-wiosenna-naturalnie-nie-marmuje
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/a,714,dary-dla-schroniska-zwierzat-w-opolu
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20 - LECIE NADANIA SZKOLE IM. 

JANA PAWŁA II 

 
➢ 16 października to szczególna data w naszym szkolnym kalendarzu, ponieważ w tym dniu 

, 20 lat temu Szkole zostało nadane Imię Jana Pawła II . Wśród wielu znamienitych gości 

miło nam było powitać Panią Irenę Kownacką i Panią Teresę Bartków – 

ówczesnych dyrektorów szkoły, wszystkich dyrektorów i wicedyrektorów Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Tułowicach, którzy zajmowali te stanowiska w ciągu ostatnich 20 

lat, Pana Andrzeja Wesołowskiego Burmistrza Tułowic oraz przedstawicieli Rady 

Miejskiej w Tułowicach, Księdza Proboszcza Norberta Niestroja oraz dyrektorów  

i kierowników jednostek Gminy Tułowice. 

➢ Było to prawdziwe Święto Szkoły, które zostało uświetnione montażem poetycko- 

muzycznym w wykonaniu naszej wspaniałej i zdolnej młodzieży! Niejedna łezka zakręciła 

się w oku, kiedy artyści przywoływali historię Pontyfikatu Ojca Świętego, przeplataną 

recytacją wzruszających wierszy czy też nastrojową muzyką i pieśniami w wykonaniu 

Jagody, Blanki, Amelki.  Nawet nasi młodsi uczniowie z zainteresowaniem i skupieniem 

wsłuchiwali się w przedstawioną historię naszego patrona. Dziękujemy wszystkim za tę 

niepowtarzalną atmosferę. Wielokrotnie przywoływane słowa Patrona Szkoły:  

„ W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem…” 

niech pozostaną jak najdłużej w naszej pamięci. 
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"KOCHASZ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI" 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

PLASTYCZNEGO POD PATRONATEM 

BURMISTRZA TUŁOWIC. 

 
    W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny "Kochasz dzieci, nie pal śmieci." Celem 

konkursu było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, wynikające ze spalania śmieci  

w gospodarstwach domowych – taki sposób palenia śmieci jest szkodliwy dla zdrowia  

i środowiska. Dodatkowo za czyn ten grozi grzywna w wysokości 5.000 zł. Do komisji 

konkursowej wpłynęło 301 prac, spośród których wyłoniono zwycięzców w trzech 

kategoriach. 21 marca 2019 r. podczas apelu zostały wręczone nagrody ufundowane przez 

Burmistrza Tułowic Pana Andrzeja Wesołowskiego. 
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MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO 
TUŁOWICE 2019 

 
26 października 2019 r. w hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Tułowicach odbył się Międzynarodowy Turniej Judo Tułowice 2019. Było to wydarzenie promujące 

naszą szkołę oraz Gminę Tułowice. Impreza została zorganizowana przez Okręgowy Związek Judo w 

Opolu, którego prezesem jest Pan Tomasz Błach. 

                        Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Tomasz Kostuś poseł na Sejm RP, Pan Zbigniew 

Kubalańca wicemarszałek województwa opolskiego, Pan Szymon Ogłaza członek zarządu województwa 

opolskiego, Pan Radosław Roszkowski prezes zarządu stowarzyszenia Euroregionu Pradziad, starosta 

prudnicki, Pan Frederic Coppin przewodniczący Rady Miejskiej w Tułowicach, Pan Wiesław Księski 

sekretarz gminy Tułowice, Pan Marek Kryjom prezes fundacji promocji sportu zdrowia i sztuki - "Piersi", 

Pan Edward Szmitowicz działacz judo w woj. opolskim. W zawodach wystartowały dzieci w wieku od 6 

do 10 lat trenujące w klubach zrzeszonych w Okręgowym Związku Judo w Opolu (TS Gwardia Opole, 

UKS Victoria Przylesie, KSW Opole, UKS Okay Opole, Opolska Pozytywka Sławice, PSP Tułowice) 

oraz reprezentanci PSP nr 3 Brzeg, MOS Opole, a także młodzi sportowcy z zaprzyjaźnionego Judo Klub 

Ołomuniec. Młodzi zawodnicy rywalizowali w ne-waza, a starsi w tachi-waza. 
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OŚWIATA cd. 

 

                                     SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W      

                         TUŁOWICACH W 2019 ROKU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba dzieci wg stanu na grudzień 2019 r.: 134 

Liczba oddziałów: 6 

Grupy: 

 - „Biedronki” (5-latki) 

 - „Jagódki” (4-latki) 

 - „Żabki” (4/5-latki) 

 - „Stokrotki” (3/4-latki) 

 - „Muchomorki” (3-latki) 

 - „Motylki” (2,5/3-latki) 

Liczba pracowników pedagogicznych: 11 

Liczba pracowników obsługi: 15 

Godziny pracy: 6:30-16:30 

Realizowane programy/projekty: 

1. Program wychowania przedszkolnego zgodny z nową podstawą programową ,,Kocham 

przedszkole", M. A. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek, Wyd. WSiP, ISBN 978-83-02-17115-4 

2. ,,I love Boo" kurs językowy zgodny z podstawą programową, poziom A, A+, B, Autor: E. 

Wodzicka-Dondziłło, Wyd. MAC, ISBN 978-83-7874-424-5 

3. Program Wychowawczy – opracowany przez nauczycieli Przedszkola Publicznego w 

Tułowicach; 
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4. Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem” opracowany przez nauczycieli Przedszkola 

Publicznego w Tułowicach; 

5. Program profilaktyki opracowany przez nauczycieli Przedszkola Publicznego w Tułowicach; 

6. Program profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas”- profilaktyka antynikotynowa; 

7. Program proekologiczny „Kubusiowi przyjaciele natury”; 

8. Program profilaktyczny „Każdy przedszkolak wie, że należy ruszać się”; 

9. Program profilaktyczny „Ze zdrowiem mi do twarzy”; 

10. Eksperymentuj, doświadczaj, odkrywaj – edukacja przyrodnicza w przedszkolu; 

11. Projekt Wolontariusze HOPE- zwiększenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania; 

12. „Zabawy z matematyką”; 

13. Przygody języczka- profilaktyka logopedyczna; 

 

Projekty finansowane ze środków UE: 

 

1. „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w 

przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” Projekt był realizowany w 

okresie 01.09.2017-30.06.2019.  w ramach projektu odbywały się dodatkowe zajęcia z zakresu 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz terapii z 

zakresu logopedii, a także zajęcia z psychologiem.  Odbyły się zajęcia w pracowniach 

eksperymentalnych, których celem było podniesienie kompetencji kluczowych, w tym 

innowacyności oraz z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych. Ponadto, nauczyciele 

ukończyli studia podyplomowe z neurorehabilitacji oraz gimnastyki korekcyjnej. 

 

2. „DWUJĘZYCZNA OPOLSZCZYZNA” – projekt, którego celem jest zwiększenie dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu realizowany jest 

program wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania 

kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dzieci w 

wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców i 

nauczycieli. Projekt zakłada realizację programu wychowania dwujęzycznego (powszechnej 

dwujęzyczności) w czasie projektu, jak i po nim, w ścisłym powiązaniu z rozwojem kompetencji 

kluczowych, w tym m.in. w obszarze postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, 

matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, które wzrastać będą w kontekście rozwijania 

kompetencji porozumiewania się w języku obcym. Skierowany jest do wszystkich dzieci 

uczęszczających do naszego przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze 

specjalnymi potrzebami. Projekt będzie realizowany w okresie od 24.06.2019-23.06.2021. 

 

Ważniejsze wydarzenia: 

Styczeń: 

- Występy artystyczne dzieci z naszego przedszkola z okazji WOŚP; 
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- Bal karnawałowy w przedszkolu; 

- Występy artystyczne dzieci z okazji „Dnia babci i dziadka”;   

Luty: 

- „Projekt książka”- udział rodziców głośnym czytaniu dzieciom; 

- Występy artystyczne dzieci z okazji 50-lecia pożycia par małżeńskich; 

Marzec: 

- Powitanie wiosny; 

– Dzień talentów w przedszkolu- prezentacja zainteresowań połączona z wystawą prac 

plastycznych; 

Kwiecień: 

- Poszukiwanie wielkanocnego zajączka; 

- Happening pod hasłem „Nie pal przy mnie”; 

- Sadzenie drzew we współpracy z pracownikami Nadleśnictwa Tułowice; 

- „Jak to z jajkiem było?”- konkursy i zabawy o tematyce wielkanocnej; 

Maj: 

- Wycieczka do Centrum Nauki i Eksperymentu - Zaczarowany Świat, w Opolu; 

- Występy artystyczne dzieci z okazji Dni Tułowic; 

- Olimpiada sportowa przedszkolaków „Od smyka do olimpijczyka”; 

Czerwiec: 

- „Co wiemy o naszym kraju” – Quiz dotyczący wiedzy o Polsce; 

- uroczystości z okazji Dnia Dziecka z udziałem animatorów z grupy „Figielek”; 

Wrzesień: 

- Obchody Dnia Przedszkolaka; 

Październik: 

- Obchody dnia Edukacji narodowej; 

- Pasowanie na przedszkolaka; 

- Jesienny Bal 5-latka; 

 - Dzień Książkowego misia- promowanie czytelnictwa; 

Listopad: 

- Obchody Dnia Niepodległości; 

- Dzień Pluszowego Misia; 

Grudzień: 

- Spotkanie ze Św. Mikołajem; 

- Spotkanie przy wigilijnym stole- uroczystość z udziałem rodziców; 

- Bal aniołków i gwiazdek; 

- Przedstawienie w wykonaniu dzieci „Miś Krzyś, co nie chciał spać dziś”; 

W trakcie całego roku odbywały się liczne spotkania z przedstawicielami różnych zawodów 

m.in.:  - policjantem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym, górnikiem, stomatologiem, leśniczym,  

farmaceutą. Dzieci odwiedziły wybrane zakłady pracy. 

Udział w akcjach proekologicznych/charytatywnych: 
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- Edukujemy-pomagamy IV edycja konkursu-zbiórka nakrętek-ochrona środowiska” 

- Udział w akcji „Góra grosza”; 

- Zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych; 

- Zbiórka telefonów komórkowych; 

Udział w spektaklach teatralnych: 

- „Wiosenne przebudzenie”; 

- „Wirusy, bakterie i zarazki”; 

- „Czerwony Kapturek”; 

- „Jesienne porządki”; 

Udział w konkursach/wystawach: 

- „Kim będę za 20 lat”- wystawa prac plastycznych; 

- „Góry oczami dziecka”- wystawa prac plastycznych; 

- „Czyste powietrze wokół nas”- konkurs plastyczny; 

- „Nasze naturalne środowisko otula flaga biało- czerwona” - konkurs plastyczny; 

- „Aktywny wypoczynek z rodziną” – wystawa fotografii; 

- „Pluszowy miś” – konkurs połączony z wystawą prac wykonanych przez dzieci z rodzicami; 

- „Nietypowe zawody świata”- wystawa prac plastycznych; 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

-  z Gminną Biblioteką Publiczną: w ramach współpracy odbywały się zajęcia i spotkania z udziałem 

dzieci promujące czytelnictwo wśród najmłodszych; Organizacja Dni Wiosny; 

- z Publiczną Szkołą Podstawową: zajęcia adaptacyjne dla dzieci 5-letnich; zajęcia integracyjne 

(prezentacje artystyczne w wykonaniu dzieci); 

- z Nadleśnictwem Tułowice: spotkania edukacyjne z leśniczym, sadzenie drzew; 

- z TOK: występy z okazji WOŚP, Pisankowanie, 

- Z Urzędem Miejskim: występy artystyczne dzieci z okazji 50-lecia pożycia par małżeńskich, wystawy 

prac plastycznych dzieci w urzędzie; 

- z OPS: wsparcie dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji; 

- ze Powiatową Stacją Sanitarno-epidemiologiczną w Opolu: realizacja projektów prozdrowotnych 

„Czyste powietrze wokół nas”. 

Inwestycje, remonty, wzbogacenie bazy materialnej i dydaktycznej: 

-  Plac zabaw został wyposażony w osiem nowych urządzeń oraz piaskownicę;   

- W ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich przyjazne” przedszkole pozyskało: gry logopedyczne, 

sprzęt sportowy, zabawki sensoryczne; poduchy- siedziska;   

- W ramach projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna” przedszkole zostało doposażone w 6 telewizorów,  

6 tabletów, 6 dywanów; 6 głośników bezprzewodowych, 6 kompletów maskotek, drewniany teatrzyk z 

pacynkami, szafkę drewnianą; akcesoria do założenia mini ogródka; 

- W ramach projektu Wolontariusze HOPE przedszkole pozyskało zestaw akcesoriów do zajęć 

kulinarnych; 

- Dwie sale zostały wyposażone w urządzenia klimatyzacyjne; 

-  Ze środków zgromadzonych przez Radę Rodziców został zakupiony Monitor interaktywny oraz 

laptop;   

- Sprzęt nagłaśniający ufundowany przez rodziców; 

- Meble gastronomiczne oraz lodówka do kuchni; 
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- Trzy stoliki z możliwością regulacji wysokości oraz krzesełka;   

- Regał na pościel, komplet leżaków oraz pościel; 

- Regały na pomoce dydaktyczne do jednej z sal;   

- Dmuchawa do liści; 

- Zabawki, kostiumy do zajęć i zabaw;   

- Został przeprowadzony remont szatni. 
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