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                                                                                                           „Sztuka cenniejsza niż złoto” 
 

                 Pani Helena Wojtasik wraz z Anną Rup z Tułowickiego Ośrodka Kultury  

i Stowarzyszeniem Twórców Ludowych Opolszczyzny, napisały projekt do Instytutu 

Dziedzictwa Narodowego przy Ministerstwie Kultury, wpisujący umiejętność wykonywania 

pisanek na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Komisja ministerialna 

wniosek oceniła pozytywnie.  

Tułowicki Ośrodek Kultury posiada wpis na listę niematerialnego dziedzictwa kultury: 

                             „Pisanie pisanek techniką batiku na Śląsku Opolskim”.  
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FOTO: Jajo z żywicy epoksydowej o wymiarach: (2,2 m. wys. i 1,6 m. w obwodzie). 

Pomalowane w tradycyjny wzór wołyński wg. projektu twórczyni ludowej Heleny Wojtasik  

z pracownikami Tułowickiego Ośrodka Kultury: Andrzejem Sadłoniem, Piotrem Soplem 

i Jerzym Wiśniewskim. 
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GMINA TUŁOWICE  
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. 

 

 

Ludność 
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., wynosi: 
4.948 osób. (w tym mężczyźni ogółem -2375; kobiety ogółem -2573).  Struktura wiekowa 

mieszkańców Tułowic przedstawia się następująco:    

 

• grupa 0 – 6 lat              -    269 osoby, (w tym Mężczyźni-146; Kobiety-123) 

• grupa 6 – 18 lat            -     553 osoby, (w tym: Mężczyźni-268; Kobiety-275) 

• Mężczyźni < 65 lat      -   1534  
• Kobiety     < 60 lat       -   1363  
• Mężczyźni >= 65 lat    -     417   
• Kobiety      >= 60 lat    -     812  

 

Na dzień 31.12.2020 r. w Gminie Tułowice: 

*  liczba urodzeń wyniosła łącznie: 42  (w tym: Mężczyźni -18; Kobiety -24), 

*  liczba zgonów wyniosła łącznie: 68  (w tym: Mężczyźni -32; Kobiety -36), 

*  liczba zawartych ślubów wyniosła łącznie: 34. 
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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 45 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 2020 r. wynosi: 83. Zgodnie z wnioskami  

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej w Gminie Tułowice, zarejestrowanych jest 34 gospodarstw prowadzących 

działalność rolną.  
 

Przedsiębiorcy 
Na podstawie wygenerowanego dnia 11.05.2021 r. raportu z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

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

było 292 w tym aktywnych przedsiębiorców jest 227 z zawieszoną działalnością 45. Na podstawie 

raportu gminnego o przedsiębiorcach działających na terenie gminy pod względem rodzaju 

wykonywanej działalności stwierdzić należy, iż przeważającym rodzajem działalności są: 

 

• handel                                                                  51     wpisów, 

• przetwórstwo przemysłowe                                43     wpisów, 

• budownictwo                                                      45     wpisów, 

• naukowa, techniczna                                          24     wpisów 

• rolnictwo, leśnictwo, rybactwo                          18     wpisów 

• usługowa                                                            37     wpisów, 

• transport, gospodarka magazynowa                   15      wpisów, 

• opieka zdrowotna, pomoc społeczna                 14      wpisów,            

• finansowa, ubezpieczeniowa                             27      wpisów, 

• inna                          18      wpisów. 

 

Na terenie miejscowości Tułowice utworzona została podstrefa Specjalnej Strefy 

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

zatrudniają łącznie około 290 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%). 
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FOTO: Miasto Tułowice  
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SPRAWOZDANIE  
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
   GMINY TUŁOWICE ZA 2020 ROK. 

 

DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDŻETU  
 
Budżet Gminy Tułowice na rok 2020 został uchwalony uchwałą Nr XV/79/19 Rady Miejskiej  

w Tułowicach w dniu 16 grudnia 2019 r.  przedstawiał się następująco: 

 
DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                               21 938 082,00 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                                                                                                                          1 401 900,00 zł 

-  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

   realizację własnych zadań bieżących gmin 

   (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

   § 2030                                                                                                                                              421 121,00 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                                                                        4 821 000,00 zł  

-  wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                         93 500,00 zł 

-  część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                              3 833 819,00 zł 

-  część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                           994 875,00 zł 

-  udział gminy w podatkach stanowiących dochód  

   budżetu państwa                                                                                                                             3 906 167,00 zł 

 

DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                          1 185 000,00 zł 
w tym:      
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz  

   prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                             630 000,00 zł 

- dotacje celowe w ramach programów finansowych 

   z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 

   mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy                                                                       555 000,00 zł 

 

DOCHODY OGÓŁEM                                                                                                               23 123 082,00 zł  
PRZYCHODY                                                                                                                                1 100 000,00 zł 
w tym:   
- przychody z zaciągniętych pożyczek 

  i kredytów na rynku krajowym                                                                                                     1 100 000,00 zł  

                                                                             

DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                  24 223 082,00 zł 
 
 
WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                 20 316 030,00 zł 
w tym: 
- na wynagrodzenia i składniki wynagrodzeń                                                                                  8 526 181,00 zł 

- wydatki na zadania statutowe                                                                                                        3 698 654,00 zł 

- dotacje na zadania bieżące                                                                                                                998 700,00 zł 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                           6 992 495,00 zł 

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

- rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                   118 200,00 zł 

- Euroregiony                                                                                                                                          3 500,00 zł 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                          2 757 052,00 zł 
 w tym: 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                  2 757 052,00 zł 
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WYDATKI OGÓŁEM                                                                                                                 23 073 082,00 zł 
 
ROZCHODY                                                                                                                                   1 150 000,00 zł 
w tym: 
- spłata kredytów i pożyczek                                                                                                            1 150 000,00 zł 

 

WYDATKI  I  ROZCHODY OGÓŁEM                                                                                     24 223 082,00  zł 
 
Zmiany budżetu dokonywane były przez Radę Miejską w Tułowicach oraz Burmistrza Tułowic  

następującymi uchwałami i zarządzeniami : 
 

1) Zarządzenie Burmistrza Tułowic            Nr 118/2020          z 29 stycznia              2020 r. 

2) Zarządzenie Burmistrza Tułowic            Nr 121/2020          z 07 lutego                 2020 r. 

3) Zarządzenie Burmistrza Tułowic            Nr 122/2020          z 13 lutego                 2020 r. 

4) Zarządzenie Burmistrza Tułowic            Nr 124/2020          z 24 lutego                 2020 r. 

5) Uchwała Rady Miejskiej                          Nr XVII/93/20       z 27 lutego                 2020 r. 

6) Zarządzenie Burmistrza Tułowic             Nr 129/2020          z 6 marca                   2020 r. 

7) Zarządzenie Burmistrza Tułowic             Nr 132/2020          z 25 marca                 2020 r. 

8) Zarządzenie Burmistrza Tułowic            Nr 137/2020          z 17 kwietnia             2020 r. 

9) Uchwała Rady Miejskiej                          Nr XVIII/98/20     z 30 kwietnia             2020 r. 

10) Zarządzenie Burmistrza Tułowic             Nr 142/2020          z 30 kwietnia             2020 r. 

11) Uchwała Rady Miejskiej                          Nr XIX/104/20      z 28 maja                   2020 r. 

12) Zarządzenie Burmistrza Tułowic             Nr 147/2020          z 26 maja                    2020 r. 

13) Zarządzenie Burmistrza Tułowic             Nr 148/2020          z 29 maja                    2020 r. 

14) Zarządzenie Burmistrza Tułowic             Nr 153/2020          z 10 czerwca               2020 r. 

15) Uchwała Rady Miejskiej                          Nr XX/110/20       z 25 czerwca               2020 r. 

16) Zarządzenie Burmistrza Tułowic             Nr 155/2020          z 25 czerwca               2020 r. 

17) Zarządzenie Burmistrza Tułowic             Nr 157/2020          z 29 czerwca               2020 r 
18) Zarządzenie Burmistrza Tułowic             Nr 162/2020         z 06 lipca                     2020 r 

19) Zarządzenie Burmistrza Tułowic             Nr 163/2020         z 09 lipca                    2020 r. 

20) Zarządzenie Burmistrza Tułowic             Nr 164/2020         z 23 lipca                    2020 r. 

21) Zarządzenie Burmistrza Tułowic             Nr 166/2020         z 10 sierpnia               2020 r. 

22) Zarządzenie Burmistrza Tułowic             Nr 167/2020         z 11 sierpnia               2020 r. 

23) Uchwała Rady Miejskiej                          Nr XXI/116/20      z 27 sierpnia               2020 r. 

24) Zarządzenie Burmistrza Tułowic             Nr 174/2020         z 07 września              2020 r. 

25) Uchwała Rady Miejskiej                          Nr XXII/120/20    z 24 września              2020 r. 

26) Zarządzenie Burmistrza Tułowic             Nr 179/2020          z 30 września              2020 r 

27) Zarządzenie   Burmistrza Tułowic            Nr 181/2020        z 16 października        2020 r. 

28) Uchwały Rady Miejskiej                          Nr XXIII/126/20   z 29 października        2020 r. 

29) Zarządzenie Burmistrza Tułowic              Nr 186/2020         z 02 listopada              2020 r. 

30) Zarządzenie Burmistrza Tułowic              Nr 193/2020         z 17 listopada              2020 r. 

31) Uchwała Rady Miejskiej                           Nr XXIV/131/20 z 26 listopada              2020 r. 

32) Zarządzenie Burmistrza Tułowic              Nr 195/2020        z 30 listopada              2020 r. 

33) Uchwała Rady Miejskiej                           Nr XXV/136/20   z 17 grudnia                2020 r. 

34) Zarządzenie Burmistrza Tułowic              Nr 200/2020         z 22 grudnia               2020 r. 

 

 

 

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 
 
ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW                                            1 994 344,44 zł 
W tym: 
- majątkowe                                                                                                                                      356 769,52zł 
 - bieżące                                                                                                                                         1 637 574,92zł 
 
 
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa-zwrot podatku akcyzowego                                102 534,56 zł 

- zwiększenie dochodów w dziale gospodarki mieszkaniowej                                                                 322,00 zł 

-zwiększenie dochodów na wydatki z zakresu administracji publicznej                                         321 578,00 zł 

- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP                                                                      48 531,00 zł 

-dotacja na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową                                                      1 250,00 zł 

- dochody od osób prawnych i osób fizycznych z tyt. podatków                                                     535 863,43 zł 

- subwencja oświatowa                                                                                                                      122 657,00 zł 

- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego                                       19 212,78 zł 



10 
 

- dotacja na podręczniki                                                                                                                       39 176,08 zł 

- dotacja na Narodowy Program Czytelnictwa                                                                                    12 000,00 zł 

- pozostałe dochody na oświatę                                                                                                             2 644,91 zł 

- dotacja dla OPS na zadania zlecone i powierzone                                                                          119 405,09 zł 

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów                                                                              2 400,07 zł  

-dochody z tyt. opłaty śmieciowej                                                                                                     305 000,00 zł 

- dochody na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego                                                                     5 000,00 zł 

 

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 
- zwiększenie dochodów z tyt.  przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności          1 327,25 zł 

- zwiększenie dotacji na kulturę dofinansowanie ze środków UE na modernizację budynku PKP   355 442,27zł 

 

 

ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW                                1 514 066,41 zł 
w tym: 
-majątkowe                                                                                                                                        355 442,27 zł 
- bieżące                                                                                                                                          1 158 624,14 zł 
 
ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 
- zmniejszenie dochodów na zadania zlecone dla UM                                                                           8 000,00 zł 

- zmniejszenie dotacji na oświatę                                                                                                       100 671,94 zł 

- zmniejszenie dotacji na pomoc społeczna                                                                                            4 791,77 zł 

- zmniejszenie dochodów w dziale gospodarki mieszkaniowej                                                              322,00 zł 

-zmniejszenie dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów                                                           953,00 zł 

- zmniejszenie dochodów od osób prawnych i osób fizycznych z tyt. podatków                              658 045,43 zł 

- zmniejszenie dotacji na świadczenia wychowawcze spieranie rodziny                                           385 840,00 zł 

ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 

- zmniejszenie dotacji na kulturę dofinansowanie ze środków UE na modernizację budynku PKP   355 442,27zł 

 

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW  
    
ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW                                                                                                209 645,00 zł 
w tym: 
-zwiększenie przychodów z tytułu 

  wolnych środków                                                                                                                             209 645,00 zł 

-z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych,  

 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o fin. publicznych                                                 111 018,73 zł 

- z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 

   ustawy o finansach publicznych                                                                                                       98 626,27 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                                                                                    4 270 471,00 zł 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (bieżące)                                                                                       102 534,56 zł 

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (maj.)                           90 000,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność (bieżące)                                                                                              64 579,81zł  

Dział 600 Transport i łączność (majątkowe)                                                                                      345 000,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (bieżące  )                                                                                53 802,86 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (majątkowe)                                                                            10 000,00 zł  

Dział 710 Działalność usługowa (bieżące)                                                                                             2 000,00 zł 

Dział 750 Administracja publiczna (bieżące)                                                                                    211 546,67 zł  

Dział 750 Administracja publiczna (majątkowe)                                                                                          0,00 zł  

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

                 ochrony prawa   oraz sądownictwa (bieżące)                                                                     49 631,00 zł 

Dział 752 Obrona narodowa (bieżące)                                                                                                         0,00 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (bieżące)                                      58 250,00 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 
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Dział 757 Obsługa długu publicznego (bieżące)                                           0,00 zł 

Dział 758 Różne rozliczenia (bieżące)                                            0,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie (bieżące)                                 682 460,64 zł 

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

Dział 851 Ochrona zdrowia (bieżące)                      77 463,90 zł 

Dział 852 Opieka społeczna (bieżące)                                 117 768,23 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (bieżące)                                                                        5 917,41 zł 

Dział 855 Rodzina (bieżące)                                                                                                                69 486,21 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące)                              575 670,37 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (majątkowe)                                           204 000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (bieżące)                                40 574,80 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (majątkowe)                                        1 486 884,54 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna (bieżące)                                                22 900,00 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna (majątkowe)                                            0,00 zł 

 

 2) ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW                                           3 580 547,97 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                                    110 000,00 zł 

 Dział 600 Transport i łączność (bieżące)                                                                                            19 828,83 zł 

Dział 600 Transport i łączność (majątkowe)                                                                                     289 000,00 zł 

Dział 630 Turystyka                                                                                                                                      0,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (bieżące)                                    5 152,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (majątkowe)                                           0,00 zł 

Dział 710 Działalność usługowa (bieżąca)                               0,00 zł 

Dział 750 Administracja publiczna (bieżące)                                189 812,31 zł 

Dział 750 Administracja publiczna (majątkowe)                                                                                    0,00 zł 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

                 i ochrony prawa oraz sądownictwa (bieżące)                                                                       1 100,00 zł 

Dział 752 Obrona narodowa (bieżące)                                                                                                         0,00 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (bieżące)                                     27 000,00 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)                                 30 000,00 zł 

Dział 758 Różne rozliczenia (bieżące)                              0,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie (bieżące)                                415 510,95 zł 

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

Dział 851 Ochrona zdrowia (bieżące)                     45 700,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna (bieżące)                                 180 634,12 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza(bieżące)                                12 622,68 zł 

Dział 855 Rodzina (bieżące)                                                                                                         392 647,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące)                               50 765,54 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (majątkowe)                                          269 000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (bieżące)                               76 990,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (majątkowe)                                       1 417 884,54 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna (bieżące)                                   46 900,00 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna (majątkowe)                                           0,00 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                                                                                                              21 938 082,00 zł 
Zwiększenia                                                                                                                                    1 637 574,92 zł 

Zmniejszenia                                                                                                                                   1 158 624,14 zł 

RAZEM DOCHODY    BIEŻĄCE                                                                                            22 417 032,78 zł 
DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                        1 185 000,00 zł 
Zwiększenia                                                                                                                                        356 769,52 zł 

Zmniejszenia                                                                                                                                       355 442,27 zł 



12 
 

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                        1 186 327,25 zł 
OGÓŁEM  DOCHODY                                                                                                             23  603 360,03 zł 
PRZYCHODY                                                                                                                               1 100 000,00 zł 
Zwiększenia                                                                                                                                        209 645,00 zł 

Zmniejszenia                                                                                                                                                  0,00 zł 

RAZEM PRZYCHODY                                                                                                                1 309 645,00 zł 
OGÓŁEM  DOCHODY  I  PRZYCHODY                                                                               24 913 005,03 zł 
 
WYDATKI I ROZCHODY  
 
WYDATKI  BIEŻĄCE                                                       20 316 030,00 zł 
Zwiększenia                                                          2 134 586,46 zł 

Zmniejszenia                                                          1 494 663,43 zł 

RAZEM WYDATKI  BIEŻĄCE                                                                   20 955 953,03 zł 
WYDATKI  MAJĄTKOWE                                                                                   2 757 052,00 zł 
Zwiększenia                                                           2 135 884,54 zł 

Zmniejszenia                                              2 085 884,54 zł 

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE                                          2 807 052,00 zł 
OGÓŁEM WYDATKI                                           23 763 005,03 zł 
ROZCHODY                                              1 150 000,00 zł 
Zwiększenia                                               0,00 zł 

Zmniejszenia                                                                        0,00 zł 

RAZEM  ROZCHODY                                            1 150 000,00 zł 
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY                                                     24 913 005,03 zł 
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INFORMACJA OPISOWA  Z  WYKONANIA  BUDŻETU  
W  2020 ROKU. 

 

Lp. Nazwa zadania rozdział Wykonanie 

       [zł] 

                              Uwagi: 

Zadania   inwestycyjne 

 

1. 

Budowa kotłowni 

gazowych ul. Elsnera 

i ul. Ceramiczna 

40001 624 056,92 Budowa kotłowni gazowych dla potrzeb osiedla 

mieszkaniowego ul. Ceramiczna i Elsnera.  

Kotłownie zrealizowano przy udziale pożyczki 

z WFOŚiGW  w wysokości 560 000,00 zł  

 

 

2. 

 

Projekt obwodnicy w 

Ligocie Tułowickiej 

60014 16 359,00 Zadanie obejmowało zakończenie prac nad  

projektem  obwodnicy części wsi Ligota 

Tułowicka, projekt został wykonany i złożony 

wniosek do Starosty Opolskiego celem wydania 

decyzji  -  Zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej  (ZRID). 

 

3. 

Projekt ulicy 

Pocztowej w 

Tułowicach 

60016 0,00 Kontynuowano prace nad złożeniem wniosku 

do Narodowego Programu Przebudowy dróg 

Lokalnych. 

 

4. 

 

Projekt dróg 

gminnych ul. Boczna 

60016 0,00 Rozpoczęto wykonywanie projektu 

przebudowy nawierzchni ulicy Bocznej. 

Wykonano mapę do celów projektowych  

i badania geologiczne.  

 

5. 

 

Przebudowa drogi w 

Skarbiszowicach 

60016 134 95,03 Wykonano przebudowę części drogi 

dojazdowej w Skarbiszowicach, wykonano 

fragment kanalizacji deszczowej   oraz rów 

odwadniający 

 

6. 

 

Zagospodarowanie 

stawu Hutnik w 

Tułowicach Małych 

 

60016 

 

229 033,56 

W ramach kontynuacji prac nad 

zagospodarowaniem terenów wokół stawu 

Hutnik wykonano przebudowę nawierzchni 

drogi gminnej, dojazdowej do budynków 

mieszkalnych.  

 

7. 

Przebudowa placu 

parkingowego przy 

budynku Urzędu 

Miejskiego 

 

60016 

 

55 737,24 

W ramach zadania wykonano utwardzenie 

kostką betonową placu wokół budynku Urzędu 

Miejskiego, powiększając ilość miejsc 

parkingowych.  

 

8. 

Przebudowa 

budynku poczty w 

Tułowicach 

 

70005 

 

159 972,25 

Kontynuacja prac remontowych budynku 

poczty w Tułowicach, wykonanie remontu 

pokrycia dachowego, elewacji montaż 

balustrad.   

 

9.  

 

Pogłębianie stawu w 

Ligocie Tułowickiej  

90001 32 000,00 W ramach zadania wykonano pogłębienie i 

wyrównanie skarp stawu w Ligocie 

Tułowickiej. Wyrównano teren wokół stawu i 

posadzono drzewka ozdobne.  

    Wykonano przebudowę przepompowni 

ścieków  w  Szydłowie  oraz prowadzono prace 
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10. 

Rozbudowa sieci 

kanalizacyjnych 

90001 56 362,00 związane z wykupem działki pod 

przepompownię ścieków w Szydłowie ulica 

Kolejowa.  

 

11. 

Montaż  wagi i 

monitorig na PSZOK 

w Tułowicach 

 

90002 

 

92 097,37 

Zamontowano wagę dla potrzeb PSZOK w 

Tułowicach  

 

12. 

 

TOK  elewacja  

 

92109 

 

47 500,00 

Wykonano odnowienie elewacji budynku Sali 

widowiskowej w Tułowicach 

 

13. 

Modernizacja 

świetlicy  w 

Szydłowie 

 

92109 

 

49 431,00 

Wykonano projekt budowy świetlicy w 

Szydłowie, uzyskano pozwolenie na budowę.  

 

 

14. 

Poprawa 

efektywności 

energetycznej w 

budynku dawnego 

dworca PKP  

 

92109 

 

 

22 477,83 

Wykonano projekt wykonawczy prac 

termomodernizacyjnych, wyłoniono 

wykonawcę prac na budynku i rozpoczęto prace 

adaptacyjne i remontowe.  

 

Zadania  remontowe  i  usługi 

Lp. 

 

Nazwa zadania rozdział Wykonanie Uwagi:  

 

 

 

1. 

 

 

 

Remonty  bieżące 

dróg 

60016 81 471,49 Zadanie obejmowało usuwanie ubytków w 

nawierzchni dróg gminnych, koszty przeglądu 

dróg, uzupełnianie tłuczniem ubytków na drogach 

gruntowych, wymianę i uzupełnienie znaków 

drogowych, remont cząstkowy nawierzchni 

asfaltowej drogi w Goszczowicach, wykonanie 

utwardzonego parkingu przy ul. Porcelanowej 

(dojazd do SUW), uszczelnianie spękania dróg na 

ul. Ceramicznej, ul. Elsnera i Ogrodowej w 

Tułowicach  

 

2. 

 

Rozbiórka budynku 

w Szydłowie 

70005 22 154,50 Wykonanie rozbiórki pozostałości budynków 

mieszkalnych i gospodarczych w centrum 

Szydłowa, wywóz gruzu i uporządkowanie 

terenu.  

 

 

3. 

 

Plan  

zagospodarowania 

 

71004 

        

1 892,42 

    

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.  

 

4. 

Gospodarka 

ściekowa i ochrona 

wód 

90001 19 568,50 Wykonano prace związane z uporządkowaniem 

terenu przy osadnikach piasku na kanalizacji 

deszczowej przy ul. Bocznej, wykonano 

oczyszczenie rowu odprowadzającego wody 

opadowe przy ul. Jagodowej, Bocznej.  
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Wykonano operat dla potrzeb założenia 

aglomeracji kanalizacyjnej dla gminy.   

5. Montaż lamp 

solarnych 

90015 5 104,50 Zamontowano lampę solarną na drodze w Ligocie 

Tułowickiej  

6. Oświetlenia uliczne    90015 140 104,81 Opłata ze energię elektryczną dla potrzeb 

oświetlenia dróg  i  ulic  na terenie gminy.    

 

7. 

 

Eksploatacja 

oświetlenia 

ulicznego 

 

90015 

 

94 857,20 

Oplata do Zakładu Energetycznego za utrzymanie 

punktów świetlnych, remont lamp solarnych, 

wykonanie zasilania kapliczki w Skarbiszowicach, 

wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie 

zasilania garażu OSP w Szydłowie. 

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

 

9. 

 

Prace  ZGKiM 

90095 6 987,47 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 świetlic 

92109 2 262,02 Wykonano naprawę furtki za budynkiem TOK w 

Tułowicach,  prace remontowe w świetlicy w 

Skarbiszowicach 

 

11. 

 

Usługi – świetlice  

92109 2 260,59 Wykonanie opinii kominiarskich dla budynków 

gminnych oraz przeglądy kotłów i instalacji  

gazowych, przegląd  i wymiana gaśnic.  

 

12. 

 

Konserwacja 

boiska ORLIK 

92601 7 173,74 Wykonano bieżącą konserwację nawierzchni 

trawiastej boiska ORLIK w Tułowicach, wykonanie 

usług kominiarskich, drobne prace remontowe w 

obiektach sportowych,  

13. Prace na obiektach 

sportowych  

92601 21 875,98 Zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego, 

zakup bramki na boisko treningowe. 
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   FOTO: Budowa kotłowni gazowych ul. Elsnera i ul. Ceramiczna 
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   FOTO: Budowa kotłowni gazowych ul. Elsnera i ul. Ceramiczna 

 



20 
 

 

 

 

 

FOTO: Poczta w Tułowicach, wykonanie 

remontu pokrycia dachowego i elewacji. 
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FOTO: Zagospodarowaniem terenów wokół stawu Hutnik. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej, 

dojazdowej do budynków mieszkalnych. 
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FOTO: Budowa drogi wraz z zbiornikiem odwadniającym w sołectwie Skarbiszowice 
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FOTO: Pogłębianie stawu w Ligocie Tułowickiej 

 

 

FOTO: Montaż lampy solarnej na drodze w Ligocie Tułowickiej 
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FOTO: Remonty bieżące dróg (parking przy ul. Porcelanowa) 
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FOTO: Montaż wagi najazdowej (PSZOK) w Tułowicach  
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FOTO: Wykonanie rowu odwadniającego drogę główną i teren przyległy w sołectwie Szydłów. 
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FOTO: Rozbiórka obiektu budowlanego wraz z niwelacją terenu w sołectwie Szydłów 
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FOTO: Wykonanie parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Tułowicach 
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FOTO: Montaż wyposażenia placu zabaw w Tułowicach. 

 

FOTO: Malowanie elewacji sali widowiskowej Tułowickiego Ośrodka Kultury. 

 



30 
 

 

 

ZAMÓWIENIA  PUBLICZNE W 2020 ROKU. 

 

  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice Małe - 218 430,67 zł 

  Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej,                

dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie muzeum 

ceramiki tułowickiej z zapleczem biurowym oraz wykonanie remontu pozostałej 

części budynku – 1 122 968,99 zł  

  Przebudowa instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w kotłowni 

gazowej w Tułowicach ul. Elsnera o mocy 900 kW i ul. Ceramiczna o mocy 660 

kW, celem zmniejszenia emisji szkodliwych związków do atmosfery 

- 598 453,04 zł 

  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skarbiszowice  

- 97 170,00 zł 

 

 

 

      POZYSKIWANIE ŚRODKÓW  ZEWNĘTRZNYCH W 2020 ROKU. 

 

Rozliczenia dotyczyły operacji pn.: „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje 

kulturalne – sala widowiskowa w Tułowicach” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, z której to operacji, w ramach refundacji poniesionych kosztów, 

uzyskano 500 000 zł, które wpłynęły na konto gminy dopiero pod koniec roku. 

 

Rozliczona została również operacja pn.: „Adaptacja i wyposażenie kuchni sali widowiskowej w 

Tułowicach w celu organizowania wydarzeń kulturalno – kulinarnych promujących tradycję i 

kulturę rybacką” dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Z tej operacji w ramach 

refundacji poniesionych kosztów, w drugiej połowie roku, na konto gminy wpłynęło 64 205 zł. 
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W 2020 roku zrealizowano również dwa zadania dofinansowane z Budżetu 
Samorządu Województwa w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. 

W Goszczowicach zrealizowano projekt pn. „Zielony zakątek – zagospodarowanie zielenią stawu 

w Goszczowicach”. W ramach zadania wykonano dwie trójkątne rabaty obsadzone roślinami 

ozdobnymi, ustawiono ławki i kosz na śmieci. Koszt wykonania zadania to 5 920 zł,  
z czego 4 920 zł stanowiło dofinansowanie. 

 

FOTO: Klomby przy stawie w Goszczowicach 

 

W Tułowicach Małych zrealizowano projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury sołeckiej – altany”. 

W ramach zadania wykonano drewnianą, zadaszoną altanę, teren pod nią wyłożono kostką, 

wykonano nasadzenia roślin ozdobnych. Koszt wykonania zadania wyniósł 17 380,44 zł z czego 

5 000 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa.    

 

FOTO: Altana w Tułowicach Małych 
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W październiku 2020 r. rozpoczęła się również realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności 

energetycznej w budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w Tułowicach  

z przeznaczeniem na utworzenie muzeum ceramiki tułowickiej wraz z zapleczem biurowym” 

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania 

wykonywana jest głęboka termomodernizacja budynku dworca PKP obejmująca wymianę okien i 

drzwi, ocieplenie budynku od środka, wymiana źródła ciepła na pompę ciepła oraz wymiana 

oświetlenia na energooszczędne. Wnioskowana kwota dofinansowania to 355 442,27 zł jednakże 

kwota ta zostanie skorygowana w odniesieniu do rzeczywiście poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych. W ramach kosztów niekwalifikowalnych stanowiących większość wydatków 

związanych z realizacją zadania zaplanowano prace remontowe w budynku dworca PKP.   

 

FOTO: Budynek dworca PKP w Tułowicach 

Rok 2020, był również czasem starań o dofinansowanie dla nowych 
projektów. 

W ramach dwóch naborów do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Tułowice 

otrzymała dofinansowanie w kwocie: 500 000 zł na „Budowę świetlicy wiejskiej w Szydłowie”. 
Realizacja zadania rozpocznie się w 2021 roku. 

Drugie zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

to „Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej na części ul. Porcelitowej  

w Tułowicach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej w Szydłowie”, na 

realizację tego zadania Gmina Tułowice pozyskała 900 000 zł. Realizacja zadania również 

rozpocznie się w 2021 roku. 

W sierpniu 2020 roku gmina złożyła wniosek o dofinasowanie projektu pn. „Przebudowa drogi 

gminnej, ul. Pocztowej w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 

405” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizację zadania zaplanowano na 2021 

rok, natomiast w maju br. została podpisana umowa o dofinasowanie zadania  

w wysokości 70 % kosztów kwalifikowalnych. 
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FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2020 ROKU.  

PLAN I WYKONANIE W PODZIALE NA SOŁECTWA WEDŁUG PODZIAŁU 

KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 
ze środków art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim [w złotych] 

Lp.  Sołectwo  Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 

1.  Goszczowice   
75075 

 
4210 

1 100,00 1 100,00 

75412 
 

4210 1 500,00 1 500,00 

90003 4210 300,00 300,00 

 
90004 

 

4210 2 632,02 2 632,02 
4300 4 750,00 4 750,00 

92109 4210 6 000,00 5 998,86 
92195 

 
4210 600,00 600,00 

      16 882,02 16 880,88 

3.  Ligota 
Tułowicka 

  
75075 

 
4210 

120,20 120,20 

90001 
 

6050 7 051,14 7 051,14 

90003 4210 900,00 876,99 
90004 4210 4 950,00 4 927,83 
92109 4210 329,80 328,91 

      13 351,14 13 305,07 

4.  Tułowice Małe  75075 4210 500,00 500,00 

900 04 4210 500,00 499,88 
92109 4210 1 064,88 1 064,88 
92195 4210 3100,00 2 878,24 

4300 9400,00 9400,00 

      14 564,88 14 343,00 

5.  Skarbiszowice  75075 4210 445,00 445,00 

90004 4210 10 000,00 9 989,33 

 
92109 

4210 1 583,00 1 577,61 

4300 3 015,02 2 969,50 

      15 043,02 14 981,44 

6  

  

  

Szydłów 

 

 

 

 

 

70005 4300 19 828,83 19 828,83 

 
75075 

 

4210 1 920,19 1920,19 

4300 350,00 350,00 

90004 4210 300,00 300,00 

      22 399,02 22 399,02 

   
Razem w 

tym: 
majątkowe 

    
82 240,08 

 
7 051,14 

 
81 909,41 

 
7 051,14 
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                     REJESTR UCHWAŁ VIII KADENCJI RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH 2020 ROKU. 
 

  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 

XVI 
85 

30.01.2020r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tułowice oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

 

Po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 

 Dz.U.W.O.  

poz. 452  

z 04.02.2020 r. 

 

XVI 
86 

30.01.2020r. 

w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez 

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.03.2020 r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 453  

z 04.02.2020 r. 

 

XVI 
87 

30.01.2020r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i 

ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik lub worek. 

 

podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.03.2020 r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 454  

z 04.02.2020 r. 

 

XVI 
88 

30.01.2020r. 

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. 

 

podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.03.2020 r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 455  

z 04.02.2020 r. 

 

XVI 
89 

30.01.2020r. 

zmieniającą uchwałę 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 oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 

jak również trybu ich pobierania. 

 

Po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 

 Dz.U.W.O.  

poz. 515  

z 06.02.2020 r. 
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XVI 
90 

30.01.2020r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie diet radnych Rady Miejskiej 

w Tułowicach i sołtysów. 

 

podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2020 r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 456  

z 04.02.2020 r. 

 

XVI 
91 

30.01.2020r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2020 

r. 

 

z dniem podjęcia    

XVI 
92 

30.01.2020r. 

zmieniającą uchwałę 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 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 

 Dz.U.W.O.  

poz. 457  

z 04.02.2020 r. 

 

       

XVII 
93 

27.02.2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice  

na 2020 r. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w D.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 821 

z 04.03.2020 r. 

 

XVII 
94 

27.02.2020 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

   

XVII 
95 

27.02.2020 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na 

terenie Gminy Tułowice. 

Po upływie 14 dni  

od dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 764  

z 06.03.2020 r. 

 

XVII 
96 

27.02.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany formy działania 

zakładu budżetowego i uchwalenia statutu samorządowego 

zakładu budżetowego. 

Wchodzi w życie  

z dniem 01.03.2020 r. 

   

XVII 
97 

27.02.2020 r. 
sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej   

w Tułowicach na 2020 r. 

    

       

XVIII 
98 

30.04.2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice, 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

 Dz.U.W.O.  RIO 
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Podlega ogłoszeniu  

w D.U.W.O. 

poz. 1484  

z 12.05.2020 r. 

XVIII 

99 
30.04.2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

  RIO 

XVIII 
100 

30.04.2020 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

  RIO 

XVIII 
101 

30.04.2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Tułowice w 2020r. 

Po upływie 14 dni  

od dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 1423  

z 07.05.2020 r. 

WO 

XVIII 
102 

30.04.2020 r. 
w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony 

środowiska. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

  WO 

XVIII 
103 

30.04.2020 r. 

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez 

Gminę Tułowice w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości 

cen za te usługi. 

podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.06.2020 r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 1456  

z 08.05.2020 r. 

WO 

       

XIX 

104 
28.05.2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w D.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 1708  

z 09.06.2020 r. 

RIO 

XIX 

105 
28.05.2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

  RIO 

XIX 
106 

28.05.2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady 

Miejskiej w Tułowicach oraz sołtysów 

Po upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 1577  

z 29.05.2020 r. 

WO 

       

XX 

107 
25.06.2020 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tułowic wotum zaufania    WO, RIO  

XX 

108 
25.06.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

orazsprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 

2019 r. 

   RIO 
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XX 
109 

25.06.2020 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tułowic za 

2019 r 

   WO, RIO 

XX 

110 
25.06.2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2020 r. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w D.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 1952  

z 03.07.2020 r. 

RIO 

XX 

111 
25.06.2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu w 

BIP 

  RIO 

XX 
112 

25.06.2020 r. 
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Tułowice. 

   WO 

       

XXI 

113 
27.08.2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2020 r. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w D.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 2445  

z 03.09.2020 r. 

RIO 

XXI 

114 
27.08.2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

  RIO 

XXI 
115 

27.08.2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu 

   RIO 

XXI 

116 
27.08.2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

z tytułu pożyczek i kredytów 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

  RIO 

XXI 
117 

27.08.2020 r. 
w sprawie powołania skarbnika Gminy Tułowice 

   WO 

       

XXII 

118 
24.09.2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Tułowice. 

podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2021 r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 2623  

z 29.09.2020 r. 

WO 

XXII 

119 
24.09.2020 r. 

w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym. 

podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2021 r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 2624  

z 29.09.2020 r. 

WO 



38 
 

XXII 

120 
24.09.2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2020 r 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w D.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 2625  

z 29.09.2020 r. 

RIO 

XXII 

121 
24.09.2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

  RIO 

       

XXIII 

122 
29.10.2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  i 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek. 

Podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2021 r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3048  

z 06.11.2020 r. 

WO 

XXIII 

123 
29.10.2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

 zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 

110 kV GPZ 

 Hajduki – GPZ Tułowice na obszarze Gminy Tułowice. 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

opublikowania w 

Dz.U.W.O. 

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3190  

z 25.11.2020 r. 

WO 

XXIII 

124 
29.10.2020 r. 

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  ustawy o działalności 

pożytku publicznego  

 i o wolontariacie na 2021 r. 

Wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2021 r. 

  WO 

XXIII 

125 
29.10.2020 r. w sprawie diet radnych Rady Miejskiej w Tułowicach oraz 

sołtysów 

Podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2021 r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3049  

z 06.11.2020 r. 

WO 

XXIII 

126 
29.10.2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2020 r 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w D.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3097  

z 10.11.2020 r. 

RIO 

XXIII 

127 
29.10.2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

  RIO 

       

XXIV 
128 

26.11.2020 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

Podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3313  

z 03.12.2020 r. 

RIO 
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i wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2021 r. 

XXIV 

129 
26.11.2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice 

Podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2021 r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3331  

z 04.12.2020 r. 

WO 

XXIV 

130 
26.11.2020 r. 

zmieniająca Uchwałę 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 

Podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2021 r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3359  

z 07.12.2020 r. 

WO 

XXIV 

131 
26.11.2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2020r. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w D.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3436  

z 10.12.2020 r. 

RIO 

XXIV 

132 
26.11.2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu w 

BIP 

  RIO 

       

XXV 
133 

17.12.2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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 oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania. 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3582  

z 22.12.2020 r. 

WO 

XXV 
134 

17.12.2020 r. 

w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027 

Wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2021 r. 

  WO 

XXV 
135 

17.12.2020 r. 
w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkotykowych na 2021 rok. 

Wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2021 r. 

  WO 

XXV 

136 
17.12.2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2020 r. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w D.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3733 

z 31.12.2020 r. 

RIO 

XXV 
137 

17.12.2020 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

  RIO 
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Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

XXV 

138 
17.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice  

 na 2021 rok. 

Podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2021 r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3662 

z 29.12.2020 r. 

RIO 

XXV 

139 
17.12.2020 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

Wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2021 r.,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

  RIO 

       

XXVI 
140 

28.01.2021 r. 
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2021-2025. 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 302 

z 02.02.2021 r. 

WO 

XXVI 
141 

28.01.2021 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Tułowice. 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 303 

z 02.02.2021 r. 

WO 

XXVI 
142 

28.01.2021 r. 
w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice  

na 2021 r. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w D.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 380 

z 08.02.2021 r. 

RIO 

XXVI 
143 

28.01.2021 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

Wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2021 r.,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

  RIO 

XXVI 
144 

28.01.2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy 

stałych Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach  

na 2021 r. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

 

  WO 

       

XXVII 
145 

25.02.2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice. 

Podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.06.2021 r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 607 

z 03.03.2021 r. 

WO 

XXVII 
146 

25.02.2021 r. 
w sprawie nadania nazw ulic dróg wewnętrznych 

w Szydłowie. 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 608 

z 03.03.2021 r. 

WO 
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XXVII 
147 

25.02.2021 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tułowice. 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 609 

z 03.03.2021 r. 

WO 

XXVII 
148 

25.02.2021 r. 
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej  

w Tułowicach na 2021 r. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

 

  WO 

XXVII 
149 

25.02.2021 r. 
w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2021 r. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w D.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 763 

z 15.03.2021 r. 

RIO 

XXVII 
150 

25.02.2021 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu w 

BIP 

  RIO 

       

XXVIII 
151 

25.03.2021 r. 

w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia  

w miejscu sprzedaży w roku 2021 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 882 

z 30.03.2021 r. 

WO 

XXVIII 
152 

25.03.2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania Strategii Rozwoju 

Gminy Tułowice na lata 2022-2030 oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

strategii, w tym trybu konsultacji. 

 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

 

  WO 

XXVIII 
153 

25.03.2021 r. 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 883 

z 30.03.2021 r. 

WO 

XXVIII 
154 

25.03.2021 r. 
w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2021 r. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w D.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 980 

z 07.04.2021 r. 

RIO 

XXVIII 
155 

25.03.2021 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

  RIO 

XXVIII 
156 

25.03.2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

  WO 
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XXVIII 
157 

25.03.2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

  WO 

       

XXIX 
158 

06.05.2021 r. 

w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do 

zaopiniowania. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

  WO 

XXIX 
159 

06.05.2021 r. 
w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2021 r. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w D.U.W.O. 

  RIO 

XXIX 
160 

06.05.2021 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

  RIO 
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REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEZ URZĄD MIEJSKI  
                    W  TUŁOWICACH  W 2020 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.  
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Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. określiła zasadnicze cele programów opieki 

nad zabytkami: 

 

• 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 

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 
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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  

Budynek gospodarczy 1 Maja  3 XIX/XX w. mieszkalna 

Budynek mieszkalny 1 Maja 16 2 ćw. XX  

Budynek mieszkalny 1 Maja 17 XIX/XX w.  

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

Budynek mieszkalny 1 Maja 19 a XIX/XX w.  

Budynek mieszkalny Kościuszki  1 1 ćw. XX  

Budynek mieszkalny Kościuszki  2 1 ćw. XX  

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  

Budynek mieszkalny Kościuszki 14 1 ćw. XX  

Budynek mieszkalny Opolska  5 1 ćw. XX  

Budynek mieszkalny Opolska 10 1 ćw. XX  

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 brak funkcji 

Czworak Parkowa 11 2 poł. XVIII brak funkcji 

Bażanciarnia Parkowa 11 XIX w. mieszkalne 

Budynek mieszkalny Parkowa 12 kon. XIX w.  

Nadleśnictwo Tułowice (księgowość) Parkowa 14 1 ćw. XIX  

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

Poczta Pocztowa  2 1 ćw. XX  

Budynek mieszkalny Pocztowa  5 1 ćw. XX  

Budynek mieszkalny Pocztowa  6 1 poł. XIX  

Budynek mieszkalny Pocztowa  7 kon. XIX w.  

Budynek mieszkalny Poprzeczna 2/4 1 ćw. XX  

Budynek mieszkalny Przedszkolna 21 1 poł. XX  

Budynek mieszkalny Szkolna  2 XIX/XX w.  

Budynek mieszkalny Szkolna  4 1 ćw. XX  

Budynek mieszkalny Szkolna  8 2 poł. XIX  

Budynek mieszkalny Szkolna 10 1 ćw. XX  

Budynek mieszkalny Szkolna 12 1 ćw. XX  

Budynek mieszkalny Szpitalna  5 kon. XIX w.  

Krzyż kamienny Porcelanowa/Przedszkolna  1918 r.  

Budynek mieszkalny Porcelanowa  2 1897 r.  

Budynek mieszkalny Porcelanowa 12 1 ćw. XX  

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 
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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  

Kuźnia Zamkowa  8 pocz. XIX  

Budynek mieszkalny Zamkowa 10 1871 r.  

Budynek mieszkalny Zamkowa 11 1 poł. XX  

Zespół pałacowo - parkowy Zamkowa 15 4 ćw. XIX Zespół Szkół 

Pałac Zamkowa 15 1824; 1879-

89 r. 

Internat 

Zespołu Szkół 
Ogrodzenie pałacu Zamkowa 15 4 ćw. XIX  

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  

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  

Budynek mieszkalny  1/16 kon. XIX w.  

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

Budynek mieszkalny   lata 20-30.  

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

w. 

mieszkalna 

Remiza strażacka Kościuszki 11 1 ćw. XX zakład 

Ogrodzenie zespołu fabryki porcelitu „RS 

Tillowitz” 

Porcelanowa   kon. XIX w.  
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SPRAWOZDANIE  
DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY GMINY TUŁOWICE Z SEKTOREM 

POZARZĄDOWYM (POŻYTEK PUBLICZNY) W 2020 ROKU. 
 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż  

do 31 maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie  

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni oraz opublikować  

w Biuletynie Informacji Publicznej.  

WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

Liczba ofert złożonych przez wszystkie podmioty pożytku publicznego w 2020r.           -  9 

Liczba podpisanych umów w 2020 r.                                                                                  - 9 

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie w 2020r. dla podmiotów  

pożytku publicznego po dokonanych zmianach planu w ciągu roku 2020                         -175 000,00 zł 

w tym organizacje pozarządowe                                                                                         -175 000,00 zł 

 

W ramach udzielonego wsparcia organizacjom pożytku publicznego w realizacji przedsięwzięć  

w 2020r. udzielono dotacji na kwotę: 173 600,00 zł. 

DOTACJE UDZIELONE: 

w zakresie pomocy społecznej:  

Liczba złożonych wniosków                                                                                               - 1 

Liczba zawartych umów                                                                                                      -1 

 

Kwota udzielonej dotacji w 2020r.                                                                                           90 000,00 zł w tym: 

1. Caritas Diecezji Opolskiej                                                                                                    90 000,00 zł  

w zakresie  kultury fizycznej, sportu i rekreacji 

Liczba złożonych wniosków                                                                                              - 8 

Liczba zawartych umów                                                                                                    - 8 

W 2020 r. oferty w ramach kultury fizycznej, sportu i rekreacji były składane na każde półrocze oddzielnie. 

Kwota udzielonych dotacji w 2020 r. – ogółem w dwóch półroczach 83 600,00 zł: 

1. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MLUKS TUŁOWICE”, 49-130 Tułowice,  

ul. Zamkowa 15 – 26 500,00 zł 

2. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, 45-031 Opole, ul. Malczewskiego 1 –  

12 000,00 zł  

3. Klub Sportowy „Spartan FIGHT Team Tułowice”, ul. Ceramiczna 7/9, 49-130 Tułowice –  

9 100,00 zł  

4. Ludowy Zespół Sportowy ”Zieloni”, 49-130 Tułowice, ul. Sportowa 9 – 36 000,00 zł  
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FAKTYCZNE WYKORZYSTANIE UDZIELONYCH DOTACJI:   171 710,99 zł 

POMOC SPOŁECZNA                                                                              90 000,00 zł 

KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA                                 81 710,99 zł 

Kwota zwróconych dotacji wynosi: 1 889,01 zł 

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

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych w 2020 r. 

- pomocy społecznej 

- ochrona i promocja zdrowia 

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  
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SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI GMINNEGO  PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I 

NARKOTYKOWYCH W 2020 ROKU.  
 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2020 

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 XIV/76/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia  

2 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkotykowych na 2020 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 2020 zaplanowano kwotę w wysokości 125 263,90,00 złotych. Złożyły się na nią środki 

pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020. Realizując zadania 

Programu za cały 2020 rok, wydatkowano sumę 76 299,78 złotych (w tym 18 398,14 złotych na działania 

podejmowane przez OPS Tułowice.), co stanowiło 60,91 % ogółu zaplanowanych na ten cel środków. 

 

W poszczególnych obszarach działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkotykowych na 2020 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 130 porad.  

2. Wdrażano procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. W 2020 roku Komisja podjęła takie 

działania w stosunku do 14 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.  
 
Ze względu na wybuch pandemii COVID-19 wiele zaplanowanych działań nie udało się zrealizować. Miało  

to związek między innymi z zamknięciem placówek oświatowych. 

 

1. 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: „Planowanie i realizacja gminnych programów profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku w czasie pandemii oraz dodatkowe środki na 

realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania 

alkoholu. Realizacją obowiązku członka gminnej komisji w obszarach: sądowego postępowania o leczenie 

odwykowe, kontroli punktów sprzedaży alkoholu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 

- Koszt szkolenia wyniósł 390,00 złotych. 

b) We wrześniu 2020 r. przeprowadzono kompleksowe szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych  

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

przedsięwzięcia wyniósł 900,00 złotych. 

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

następujących działań: 

a) Na wniosek Dyrektora TOK w Tułowicach, w miesiącu lutym odbyły się spotkania profilaktyczne. 

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

a) w okresie od 6 do 17 lipca 2020 r. Tułowicki Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia wakacyjne.  

W ramach programu, dzieci korzystały z rozmaitych form wypoczynku.  

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

 4 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 

 

Ze względu na panująca pandemię COVID-19 członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, nie przeprowadzili kontroli 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. 

Ze względu na pandemię ustawodawca przewidział możliwość wykorzystania środków alkoholowych na walkę z 

COVID-19. W związku z tym faktem w ramach środków „alkoholowych” zakupiono mi.in.: 

- sprzęt komputerowy, 

- środki dezynfekujące, 

- jednorazowe maseczki ochronne, 

- dozowniki do płynów dezynfekujących. 

Łącznie wydatkowano na walkę z COVID kwotę około 40 tys. złotych. 

Podsumowanie: 

Zadania określone w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkotykowych na 2020 rok” ze względu na sytuację pandemiczną nie 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. 
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DZIAŁANIA ZWIĄZANE  Z  OCHRONĄ  ŚRODOWISKA  W 2020 ROKU. 

 

I. Nałożenie Raportu na Inwestora (w trzech przypadkach wydawania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach). 

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

realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania części istniejącego obiektu 

budowlanego na zakład lakierniczy”. 

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

realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie płyty fundamentowej pod zbiornik ciekłego azotu 

na działce Nr 130/54, obręb Tułowice, gmina Tułowice – miasto, przy ul. Porcelitowej 4” . Burmistrz 

Tułowic nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

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

realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku produkcyjno–magazynowego  

o charakterze odlewni metali niezależnych w Zakładzie Produkcji Odlewniczej „DOLMET” s.c. 49-130 

Tułowice, ul. Przemysłowa 1”. 

II. 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 2020 

r. obowiązek nasadzenia drzew w ramach rekompensaty przyrodniczej został nałożony na nasadzenie 49 

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.  

Nasadzenia przez ZGKiM w Tułowicach drzew i krzewów ozdobnych w przestrzeni publicznej  

tj. osiedla, place zabaw.  

Nasadzenia są również prowadzone systematycznie przez mieszkańców gminy swoimi sadzonkami,  

na terenach parków oraz w miejscu zamieszkania. 

III. Dotacje do wymiany pieca. 

1. Udzielanie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł 

ogrzewania na ekologiczne w kwocie: 2.500,00 złotych.  

W 2020 r. zostało zawartych 15 umów na dotacje do wymiany pieca na kwotę: 37 500,00 złotych (słownie: 

trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych). 

IV. Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych i gazowych w celu połączenia nowych 
odbiorców oraz likwidacja niskiej emisji (ZGKiM). 

1. Przebudowa instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w kotłowni gazowej  

w Tułowicach: ul. Elsnera o mocy 900 kW i ul. Ceramiczna o mocy 660 kW. 

 

2. Przyłączenie do sieci gazowej budynku wielorodzinnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji 

gazowej w Tułowicach przy ul. Porcelanowej 5A i 5B. 
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V. Kampania edukacyjno - informacyjna. 

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

oraz o zakazie spalania odpadów zielonych (liście). Plakat jest drukowany w różnych formatach i 

rozpowszechniany na terenie całej gminy oraz w mediach społecznościowych na Facebook, na stronie 

urzędu, w przedszkolu, szkole oraz w Kościele. 

Plakaty o zakazie spalania odpadów w piecu pod hasłem „KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI” 

VI. Przygotowanie sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza oraz z realizacji działań 

naprawczych. Sprawozdanie dwuetapowe:  

1. Sprawozdanie za okres 01.01.2020 r. – 18.08.2020 r. 

2. Sprawozdanie za okres 19.08.2020 r. – 31.12.2020 r. 

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

Interwencje policji dotyczące podejrzenia spalania odpadów odbywają się po uprzednim zgłoszeniu 

mieszkańców gminy. Pozyskana informacja jest przez pracownika urzędu przekazywana policji w celu 

przeprowadzenia kontroli pod wskazanym adresem. 

VIII.  Remont nawierzchni asfaltowej w Goszczowicach. 

IX. Przebudowa drogi w Skarbiszowicach. 

X. Przebudowa drogi w Tułowicach Małych. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCIOŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W TUŁOWICACH  ZA 2020 ROK. 

 
I.  WSTĘP 
 

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.  z 2020 r., 

poz. 1876 z późn. zm.), Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach przedkłada Radzie 

Miejskiej w Tułowicach roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka w 2020 roku. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tułowicach jest jednostką organizacyjną Gminy Tułowice działającą na podstawie 

Uchwały Rady Gminy Nr VI/27/92 z dnia 11 czerwca 1992 roku w sprawie utworzenia  Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tułowicach  oraz aktualnego Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w 

Tułowicach  Nr VIII/43/19 z dnia 3 czerwca 2019r. 

 

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Tułowicach, jest Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z 

późn. zm.). Ponadto w Ośrodku realizowane są zadania wynikające z innych aktów prawnych, w 

szczególności: 

 

• Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.  / 

tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1398 ze zm./ 

•  Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. /tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 

poz. 111 ze zm./ 

• Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. /tekst jednolity 

Dz. U. z 2020r. poz. 808 ze zm./ 

• Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r. / tekst jednolity 

Dz. U. z 2020r. poz. 1329/ 

• Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna z dnia 4 kwietnia 2014r. /tekst jednolity Dz. 

U. z 2020r. poz. 1297/ 

• Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. /tekst jednolity Dz. 

U. z 2019r. poz. 2407 ze zm./ 

• Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13.10.1998 /tekst jednolity Dz. U.  

z 2020r. poz. 266 ze zm./ 

• Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. / tekst jednolity 

Dz. U. z 2020r. poz.821 ze zm./ 

• Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia  

26 października 1982r. /tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 2277 ze zm./ 

• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. /tekst jednolity Dz. U. z 

2020r. poz. 218 ze zm./ 

• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. /tekst jednolity Dz. U. 

 z 2020r. poz. 2050 ze zm./ 

• Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. /tekst jednolity Dz. U. 

 z 2020r. poz.685/ 

• Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. / tekst jednolity Dz. U. 

 z 2020r. poz. 176/ 

• Ustawa o promocji za  trudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 

1409 ze zm./ 

• Uchwała Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 z dnia 15 października 2018r. / M.P. 

 z 2018r. poz.1007/ 

• Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 11 czerwca 2001r. /tekst jednolity Dz. U. 

 z 2019r. poz. 2133/. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach w 2020 roku realizował działalność statutową oraz 

podejmował dodatkowe działania w celu podnoszenia jakości i poszerzania świadczonych usług na rzecz 

mieszkańców Gminy Tułowice. Był inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz 

integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Przy realizacji zadań Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Tułowicach współpracuje w szczególności z Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, Sądem Rodzinnym w Opolu, Powiatowym Urzędem Pracy w 

Opolu, Komisariatem Policji w Niemodlinie, szkołami, placówkami służby zdrowia, prokuraturą, 

Bankiem Żywności w Opolu za pośrednictwem Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata 

Alberta w Bielicach.  

 
 
II. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  

W TUŁOWICACH 

 

Utworzenie i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia 

pracowników, jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 ust. 18 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej. 

 

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonował w następującej strukturze organizacyjnej, którą 

przedstawia poniższy schemat: 

 

 

 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tułowicach kieruje jednoosobowo kierownik. Kierownik prowadzi 

nadzór merytoryczny i organizację pracy oraz ponosi odpowiedzialność finansową w Ośrodku. Według 

stanu na dzień 31.12.2020r. zatrudnionych było ogółem w 2020r.  11 osób, tj. 10 osób na umowę o pracę 

oraz 1 osoba na umowę zlecenie.  
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W przeliczeniu na pełne etaty  -  10 etatów, z czego: 

• Kierownik – 1 etat 

• Główny Księgowy – 1 etat 

• Specjalista ds. finansowo - księgowych – 1 etat 

• Pracownicy socjalni – 3 etaty 

• Asystent rodziny – 1 etat 

• Specjalista ds. świadczeń rodzinnych – 1 etat 

• Specjalista ds. świadczeń – 1 etat 

• Pomoc administracyjna – 1 etat 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach, zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa. Ponadto, pracownicy podnosili swoje kwalifikacje, biorąc udział w wielu specjalistycznych 

szkoleniach, seminariach i konferencjach poświęconych pomocy społecznej, przemocy w rodzinie, 

świadczeniach rodzinnych, świadczeniach wychowawczych i pieczy zastępczej, księgowości i innych 

niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań, wynikających ze statutu Ośrodka. 

Zgodnie z art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej zatrudnia trzech 

pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

III. BUDŻET OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach w 2020 roku na realizację zadań własnych i zadań 

zleconych wydatkował kwotę 7 177 985,46 zł., z czego: 

‒ zadania zlecone                                                                6 091 675,26 zł 

‒ zadania własne gminy /pozostałe           1 086 310,20 zł 

Strukturę zrealizowanych wydatków w podziale szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela Nr 1 – Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach za rok 2020. 
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Udział procentowy źródeł finansowania wydatków OPS w Tułowicach w roku 2020 wskazuje na 

dominujący udział środków budżetu państwa, co ilustruje poniższy wykres. 

 

środki budżetu gminy

środki budżetu państwa
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W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach odprowadził do budżetu gminy dochody w 

wysokości 143 102,77 zł. – dane ze sprawozdania Rb-27s/27ZZna dzień 31.12.2020r. 

Strukturę zrealizowanych dochodów w podziale szczegółowej klasyfikacji budżetowej 

przedstawia poniższa tabela. 
 

Tabela Nr 2 – Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach za rok 2020. 

 
 
Wśród zrealizowanych dochodów Ośrodka za 2020 rok wyróżniamy dochody, które pozostają do 

dyspozycji gminy i gmina przeznacza je na swoje wydatki a także dochody, które muszą być 

odprowadzone do budżetu państwa.  

Dochody pozostające w dyspozycji gminy pochodzą m.in. z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone 

przez OPS w Tułowicach oraz zwroty za wydatki poniesione w latach ubiegłych. Do dochodów, które 

muszą być odprowadzone do budżetu państwa zaliczamy przede wszystkim nienależnie pobrane 

świadczenia w latach ubiegłych wraz z odsetkami. 

 

 

IV. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługiwało w 2020 roku osobom i rodzinom, których 

dochód na osobę nie przekraczał: 

a) 701,00 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 

b) 528,00 zł – dla wieloosobowego gospodarstwa domowego. 

W 2020 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 66 rodzin, w których żyło 114 osób. Liczba 

mieszkańców zameldowanych na stałe na terenie Gminy Tułowice na dzień 31.12.2020r. wynosiła  4 947  
osób. Analizując ilość osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w stosunku do liczby 
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mieszkańców Gminy Tułowice przyjąć należy, iż pomocą objęto 1,33% ogółu mieszkańców Gminy 

Tułowice.  

 

Tabela 2: Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy w latach    2018 – 2020  

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

Liczba rodzin 95 70 66 

Liczba osób  w rodzinach 197 123 114 

% w stosunku do liczby ludności 

zamieszkującej w Gminie * 
1,89 1,41 1,33 

*stan ludności na:  31 grudnia 2018 r. - 5 012  
   31 grudnia 2019  r.- 4 965  
   31 grudnia 2020 r. – 4 947 

 
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w porównaniu do lat ubiegłych znacznie 

zmalała. 

Aby uzyskać pomoc, oprócz ubóstwa w sytuacji życiowej wnioskodawcy musi wystąpić co najmniej 

jedna z następujących okoliczności: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, 

długotrwała i ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym 

wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego itp. Obszary te wpływają destruktywnie na funkcjonowanie rodziny.  

Wśród adresatów pomocy społecznej dużą grupę stanowią ludzie w wieku aktywności zawodowej, którzy 

z powodu braku lub podejmowania zatrudnienia za niskie wynagrodzenie nie dysponują wystarczającymi 

środkami aby utrzymać rodzinę. Trudności ze znalezieniem pracy wiążą się z bardzo niskim 

wykształceniem, brakiem np.: doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, aspiracji zawodowych lub ich 

spadkiem spowodowanym długotrwałym bezrobociem, często wszystkich członków rodziny. 

Dominujące problemy społeczne na terenie Gminy Tułowice, na podstawie których przyznawane były 

świadczenia pomocy społecznej wyszczególnia poniższa tabela. 

Tabela 3 – Powody przyznawania świadczeń w 2020 roku. 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

Ubóstwo 40 65 

Bezdomność  6 6 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 2 8 

Bezrobocie 21 49 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

2018

2019

2020

%
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Niepełnosprawność 38 65 

Długotrwała lub ciężka choroba 49 82 

Bezradność w sprawach opiek-wych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego - ogółem 

3 12 

Alkoholizm 14 24 

Narkomania 2 2 

Trudności w przygotowaniu do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 

3 8 

Zdarzenia losowe 1 2 
Źródło: MRPiPS-03 za 2020r.  

W 2020 roku dominującym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej była 

długotrwała lub ciężka choroba oraz ubóstwo. Kolejnymi powodami jest niepełnosprawność                  i 

bezrobocie. 

 

Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, a inne 

fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich 

przyznania.  

Wyodrębnić można świadczenia pieniężne pomocy społecznej oraz świadczenia niepieniężne pomocy 

społecznej, które udzielane są bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową odpłatnością. Szczegółowe 

zestawienie wypłacanych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela  4 – Wybrane świadczenia pieniężne pomocy społecznej udzielone w roku 2020. 

Rodzaj świadczenia Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 

świadczenia  

Liczba świadczeń Kwota 

Zasiłek stały 18 179 107 582 

Zasiłek okresowy 22 99 31 440 

Inne zasiłki celowe i w 
naturze, w tym zasiłki celowe 
specjalne 

42 X 50 812 

Posiłki  8 849 7 903 
Zasiłki celowe na pokrycie 
wydatków powstałych w 
wyniku zdarzenia lodowego 

 
1 

 
1 

 
2 000 

Źródło: MRPiPS-03 za 2020r.  

Do najczęściej udzielanych świadczeń pieniężnych pomocy społecznej jest zasiłek stały, który 

przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności lub z powodu 

wieku (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat) – w przypadku, gdy nie nabyli świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego. Z tej formy pomocy skorzystało 25% ogólnej liczby rodzin korzystających 

z pomocy.  

Tuż za zasiłkiem stałym znajduje się zasiłek celowy, w tym celowy specjalny i celowe zasiłki 

przeznaczone na zakup żywności wypłacane w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Analizując liczbę rodzin, którym przyznano zasiłek celowy obserwujemy, iż z tej formy pomocy 

skorzystało 60% ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy. Powodem wzrostu częstotliwości 

udzielania ww. świadczenia była potrzeba zamiany posiłków dla dzieci i młodzieży zapewnianych w 

stołówkach szkolnych i przedszkolnych na formę pieniężną z uwagi na zamknięcie szkół i przedszkoli z 

powodu pandemii koronawirusa.  
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Drugą kategorią świadczeń pomocy społecznej są świadczenia niepieniężne. Katalog tych świadczeń jest 

tak szeroki, że należy przedstawić i opisać szczegółowo krok po kroku obszar ich realizacji. Do świadczeń 

niepieniężnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach należą: 

 

1. Praca socjalna 
Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich 

aktywności i samodzielności życiowej. Ma na celu zaspokajanie ich potrzeb, lepsze dostosowanie do 

zasad życia społecznego, poprawę pozycji społecznej. Może być sposobem przywracania harmonii w 

życiu jednostki i jej relacjach z grupą społeczną lub metodą rozwiązywania problemów społecznych. 

Praca socjalna to także stały kontakt z rodziną i wspieranie jej w pokonywaniu trudności jakie napotyka 

w codziennym życiu. Praca socjalna jest świadczeniem pomocy społecznej niezależnym od dochodu 

rodziny. W roku 2020 pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną w 64 rodzinach korzystających z 

pomocy społecznej, co stanowi, że 96% klientów Ośrodka objętych było pracą socjalną. 

 

2. Poradnictwo specjalistyczne 
Poradnictwo specjalistyczne świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują 

potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 

Realizacją tego zadania zajmują się głównie pracownicy socjalni Ośrodka przy współpracy m.in. 

psychologa, konsultanta ds. uzależnień. pedagogów szkolnych, lekarzy, kuratorów. 

 
3. Zapewnienie posiłku 
Realizacja świadczenia polegała głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach 

i przedszkolach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dożywianiem objęto 14 dzieci i 

młodzieży oraz 53 osoby dorosłe z terenu Gminy Tułowice, na co wydatkowano kwotę 43 750,00 zł . 

Z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli (pandemia koronawirusa) świadczenie to zostało zastąpione w 

2020 roku wypłatą pieniężnych zasiłków celowych w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

 

4. Usługi opiekuńcze 
Usługi opiekuńcze są zadaniami gminy o charakterze obowiązkowym. Przyznawane są osobom, które ze 

względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higienicznej zleconej przez lekarza czy 

zapewnienia kontaktu z otoczeniem.  

W 2020 roku z pomocy w postaci usług opiekuńczych skorzystało 11 osób. Koszt świadczenia usług 

wyniósł 37 918,50 zł zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach w 2020r. współpracował z Polskim 

Komitetem Pomocy Społecznej, który świadczył w w/w okresie usługi opiekuńcze.  

 

5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług 

specjalistycznych dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności, świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób dorosłych, wykazujących zaburzenia 

wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. W 2020 roku specjalistyczne usługi 

opiekuńcze zostały przyznane decyzją dla jednej osoby dorosłej w wymiarze 20 godzin miesięcznie. 

Koszt realizacji tego zadania wyniósł 9 00,00 zł, z czego w całości został pokryty z dotacji celowej 

budżetu państwa. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2020r. były świadczone przez firmę  „Promyk” z 

Nysy.   

6. Pobyt w domach pomocy społecznej 
Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym 

domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Osobie wymagającej całodobowej 

opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w 

codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 

przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 
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koszty pobytu w domu pomocy społecznej pokrywa mieszkaniec domu w wysokości 70% swojego 

dochodu. Pozostałą kwotę do wysokości całkowitych kosztów utrzymania w placówce dopłaca rodzina i 

gmina, z której pochodzi osoba umieszczona w domu pomocy społecznej. 

W roku 2020 w domach pomocy społecznej przebywało 8 mieszkańców gminy Tułowice. 

Łączny koszt poniesiony przez gminę z tytułu opłaty za pobyt mieszkańców w DPS wyniósł 209 927,15 

zł. Opłata dla rodziny za pobyt mieszkańca wyniosła 24.843,36zł 

 

7. Udzielenie schronienia 
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia 

następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych 

albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W roku 2020 w schronisku dla osób 

bezdomnych przebywało 4 mieszkańców gminy Tułowice. Łączny koszt poniesiony przez gminę z tytułu 

opłat za schronisko wyniósł 38 610,00 zł.  

 
8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne 

na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. W roku 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach opłacił składkę zdrowotną 

w wysokości 9 025,64 zł za 15 osób pobierających zasiłek stały.  

 

9. Prace społecznie użyteczne  
Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu 

w okresie od 01-03-2020 r. do 30-11-2020 r.  po raz kolejny realizował  prace  społecznie użyteczne na 

terenie Gminy Tułowice. Celem programu było uaktywnienie osób długotrwale bezrobotnych i 

korzystających z pomocy społecznej. Wydatkowano w 2020r. na prace społecznie – użyteczne kwotę 

18 648,00 zł. 

 

V. INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

1. Ustalanie prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach realizuje zadanie gminy polegające na ustalaniu uprawnień 

osób do bezpłatnej opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych. Prawo do świadczeń 

zdrowotnych określa art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych i wydawane jest na okres 90 dni. W 2020 roku wydano w tej sprawie 4 decyzje. 

 

2. Informowanie oraz kierowanie mieszkańców gminy Tułowice do Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Opolu 
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach kierują osoby przewlekle chore, które nie mogą 

z różnych powodów uzyskać świadczenia rentowego, do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności w Opolu w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności. Na skutek tego działania 

2020r marzec kwiecień maj  czerwiec 
 

lipiec 

 

sierpień 

 

wrzesień 

 

październik 

 

listopad 

 

Razem 

ilość osób 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
uczestniczyło 

6 osób 

przepacow. 

godziny 

240 240 240 240 240 240 240 240 240 2160 

koszt Gminy   2 040,00 zł    2 040,00 zł     2 040,00 zł   2 088,00 zł   2 088,00 zł   2 088,00 zł   2 088,00 zł   2 088,00 zł   2 088,00 zł   18 648,00 zł  

refundacja 
PUP 

  1 224,00 zł    1 224,00 zł     1 224,00 zł   1 252,80 zł   1 252,80 zł   1 252,80 zł   1 252,80 zł   1 252,80 zł   1 252,80 zł   11 188,80 zł  
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osoby mogą starać się o uzyskanie pomocy finansowej w formie zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego 

oraz świadczeń opiekuńczych. 

 

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami 
Współpraca z sektorem pozarządowym odbywa się na zasadach partnerstwa, wzajemnego wsparcia w 

działaniach, podejmowania przedsięwzięć likwidujących bariery społeczne oraz wspierania inicjatyw 

sprzyjających wzmacnianiu więzi społecznych i lokalnej solidarności. W 2020 roku Ośrodek 

współpracował m.in. ze Niemodlińskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym NADZIEJA, Kołem Bielickim 

Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz z Morsami z Borów Niemodlińskich, Kopalnią 

Odkrywkową Surowców Drogowych w Niemodlinie. W ramach podjętej współpracy Kopalnia 

ufundowała 60 paczek z żywnością, które przed świętami Bożego Narodzenia trafiły dla najbardziej 

potrzebujących seniorów z gminy Tułowice.  

VI. REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA  
2014 –2020 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach przy współpracy z Bankiem Żywności  

w Opolu za pośrednictwem Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Bielicach  

realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinasowany z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego głównym celem jest zapewnienie najuboższym 

mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwo w działaniach w ramach środków 

towarzyszących. Cele szczegółowe, to organizacja i koordynacja dystrybucji pomocy żywnościowej, 

przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej 

zgodnie z zasadami PO PŻ oraz prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób 

najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu 

włączenie społeczne. 

Podprogram 2019 realizowany był w okresie od stycznia 2020 do września 2020 r. na kwotę 1 197,18 zł.  

Od listopada 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach do nadal przy współpracy z Bankiem 

Żywności w Opolu za pośrednictwem Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w 

Bielicach  realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa prowadzimy formalne przygotowania do 

kolejnego Podprogramu (2020). 

 

VII. REALIZACJA PROJEKTU OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2020 
 
Gmina Tułowice przystąpiła do Programu resortowego „Opieka Wytchnieniowa” w 2019 r. W latach 

2019 – 2020 w/w Program realizowany był w ramach modułu - pobyt dzienny, który skierowany jest 

m.in. do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności.    

Program „Opieka Wytchnieniowa” w Gminie Tułowice cieszy się dużym zainteresowaniem. W latach 

2019- 2020 Program funkcjonował bez większych utrudnień, a ogłoszony w 2020 r. stan zagrożenia 

epidemicznego wymusił stosowanie zasad reżimu sanitarnego w świadczeniu usług opieki 

wytchnieniowej. Na prośbę rodzin i za zgodą opiekunek sprawujących opiekę ciągłość usług została 

zachowana.  

Do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” w roku 2020 w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Tułowicach były zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenie - cztery osoby.  

W Programie „Opieka Wytchnieniowa - edycja 2019” wzięły udział 3 osoby  

z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - łącznie w 2019r. zrealizowano  

185 godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego. W edycji 2020 w/w Programu 

wzięło udział 8 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – łącznie w 2020r. 

zrealizowano 949 godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego. 
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Udział osób w Programie „Opieka Wytchnieniowa w latach 2019-2020” 

  

 
 
 
VIII. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY 
ZASTĘPCZEJ 
 
 W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

Uchwałą XVI/74/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 2 grudnia 2019 roku przyjęto Gminny Program 

Wspierania Rodziny w Gminie Tułowice na lata 2020 – 2022. 

W ramach realizacji ww. Programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach zatrudnia jednego 

asystenta rodziny. Jego zadaniem jest wspomaganie rodzin, w których pojawiają się problemy 

wychowawcze. Bywa tak, że rodzice z różnych przyczyn nie radzą sobie z wychowywaniem potomstwa 

i zapewnieniem mu niezbędnych warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i 

psychicznego. Wtedy właśnie wkracza do akcji asystent rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin 

niezaradnych życiowo, dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, uzależnieniami, którym grozi odebranie 

dzieci. Opieką asystenta w 2020 roku objętych było 10 rodzin w tym 17 dzieci.  

W 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach, w związku z pracą asystenta rodziny w okresie 

epidemii choroby Covid-19, otrzymał w ramach „Programu Asystent rodziny  

na rok 2020” dofinansowanie w wysokości 1 700,00 zł ze środków Funduszu Pracy.  

Otrzymane środki   przeznaczono w całości na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny 

zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach zgodnie 

z umową nr 46/AR/2020 z dnia 18 września 2020r. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy obowiązek 

współfinansowania kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W 2020 roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tułowicach współfinansował pobyt w pieczy zastępczej 9 dzieci z terenu Gminy Tułowice. 

  Tabela 5 – Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 2020 roku. 

Rodzaj pieczy zastępczej Liczba dzieci Poniesione koszty 

Rodzinna piecza zastępcza 
(rodziny zastępcze) 

9 67 910,52 zł 

 

32 posiedzeń. W 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny zajmował się 8 „Niebieskimi Kartami” 

dotyczących przemocy w rodzinie. Działaniami Zespołu objętych było 10 rodzin. Z dokumentacji 

zgromadzonej w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że 29 osób doświadczyło przemocy 

domowej, z czego 8 osób to kobiety, 11 mężczyźni i 10 dzieci.  
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Wobec tych osób podejmowano następujące działania: diagnozowano sytuację i potrzeby osoby, 

udzielano kompleksowych informacji o możliwościach W 2020 w związku z ogłoszonym stanem 

epidemicznym na terenie kraju, Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do projektu pn. „Bliżej rodziny i 

dziecka - wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej- „II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, Oś. priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1”, Dostęp do wysokiej jakości 

usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy, w ramach którego uzyskał 

wsparcie dla pracowników ośrodka oraz rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w postaci środków 

i urządzeń dezynfekujących zmniejszających ryzyko zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 wywołującym 

chorobę COVID-19.   

IX. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  
W RODZINIE 

Jednym z zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

poprzez realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatwierdzonego 

Uchwałą Nr IV/21/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 10 lutego 2011 roku. Zarządzeniem Nr 178/2016 

Wójta Gminy Tułowice powołano Zespół Interdyscyplinarny. Celem Zespołu jest koordynowanie 

systemu przeciwdziałania przemocy domowej w obszarze gminy. Pomocą dla osób dotkniętych przemocą 

zajmuje się psycholog, z którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach ma podpisaną umowę na 

świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego. Łącznie w rozdziale dot. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w 2020r. wydatkowano kwotę: 13 196,40 zł .  

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego działają grupy robocze, których przedstawiciele pracują z 

rodziną, zapewniając kompleksową pomoc, wspólnie opracowują, wdrażają  

i monitorują realizację planu pomocy w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Jednym z zadań Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tułowicach jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez realizację 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obejmującego swoim zakresem zadania 

mające na celu przede wszystkim ochronę osób doznających przemocy w rodzinie. 

W 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny zbierał się 4 razy, zachowując jego ustawowy termin a 

Przewodniczący Zespołu powołał 6 grup roboczych, które pracowały w ramach uzyskania pomocy, w 

szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, świadczono pracę socjalną, w tym 

pracownicy socjalni i dzielnicowi odbywali cykliczne wizyty w środowisku monitorujące sytuację 

rodziny. Analizując powyższe dane zauważyć należy regułę, że osoby stosujące przemoc w rodzinie to 

najczęściej mężczyźni, często uzależnieni od alkoholu. W 2020 roku zakończono 4 procedury 

„Niebieskich Kart”, z czego 2 „Niebieskich Kart” zakończono z uwagi na ustanie przemocy oraz 

zrealizowanie indywidualnego planu pomocy i 2 „Niebieskie Karty” zakończono z uwagi na brak 

zasadności podejmowania działań. 
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X. ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMNETACYJNY, ŚWIADCZENIA 
WYCHOWAWCZE, DOBRY START 

Tabela 6 - Rodzaje i koszty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych  
w latach 2019-2020     

 

 Nazwa świadczenia 

Liczba świadczeń 

Kwota Liczba 
świadczeń 

Kwota 

[zł] [zł] 

2019 rok 2020 rok 

Zasiłki rodzinne 2 081 238 390,00 zł  1 676 191 298,00 zł 

Dodatki do 
zasiłków 

rodzinnych z 
tytułu: 

925 116 948,00 zł 886 100 153,00 zł 

 urodzenia dziecka 11 11 000,00 zł 10 10 000,00 zł 

opieki nad 

dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu  

wychowawczego  

51 19 987,00 zł 4 1 360,00 zł 

samotnego 

wychowywania 

dziecka 

69 13 317,00 zł 80 16 240,00 zł 

kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

176 18 240,00 zł 216 22 990,00 zł 

rozpoczęcia roku 

szkolnego 
100 10 000,00 zł 74 7 300,00 zł 

podjęcia przez 

dziecko nauki  w 

szkole poza 

miejscem 

zamieszkania 

189 13 041,00 zł 221 15 249,00 zł 

– wychowywania 

dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

323 30 685,00 zł 257 24 415,00 zł 

Zasiłki 
pielęgnacyjne 

1 000 189 416,00 zł 1038 223 610,00 zł 

Świadczenia 
pielęgnacyjne 

168 265 944,00 zł 172 309 386,00 zł 
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 Specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

4 2 480,00 zł 0 0,00 zł 

 Jednorazowa 
zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka 

30 30 000,00 zł 20 20 000,00 zł 

 „Złotówka za 
złotówkę” 

404 14 276,00 zł 328 15 060,00 zł 

Świadczenia 
rodzicielskie 

166 155 426,00 zł 127 116 284,00 zł 

Świadczenie 
jednorazowe "Za 

życiem' 
0 0,00 zł 0 0,00 

Zasiłek dla opiekuna 12 7 440,00  12 7 440,00 zł 

Składki społeczne 
za osoby 

pobierające 
świadczenie 

pielęgnacyjne, 
specjalny zasiłek 

opiekuńczy, zasiłek 
dla opiekuna 

124 52 959,00 zł 99 49 292,00 zł 

Świadczenia z 
funduszu 

alimentacyjnego 

330 150 800,00 zł 359 157 353,00 zł 

Świadczenia 
wychowawcze 

6 657 3 311 938,00 zł 8 844 4 385 713,00 zł 

Świadczenie Dobry 
Start  

501 150 300,00 zł 499 149 700,00 zł 

Ogółem: 12 402 4 686 317,00 zł  14 060 5 628 163,00 zł 
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Tabela 7 – Liczba świadczeń w latach 2019-2020  

 

 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „za życiem” oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – łącznie wykonano kwotę 

1 223 199,63 zł. 

 

świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do 

zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne i  świadczenia pielęgnacyjne 

859 506,67 zł 

świadczenia rodzicielskie 116 283,50 zł 

fundusz alimentacyjny 157 353,33 zł 

zasiłek dla opiekuna 7 440,00 zł 

ubezp. emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia 

pielęgnacyjne 

49 292,25 zł 

koszty obsługi w/w zadań  33 323,88 zł 

razem  1 223 199,63 zł 
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 Świadczenia wychowawcze za 2020 rok łącznie Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach 

wydatkował  4 423 311,32 zł. Wypłacono 8844 świadczeń wychowawczych. Średnioroczna liczba dzieci, 

które w okresie sprawozdawczym otrzymały świadczenie wychowawcze to 737.  

świadczenia  wychowawcze 500+ 4 385 713,17 zł 

koszty obsługi 37 598,15 zł 

razem 4 423 311,32 zł 

 

Dobry start 300+ świadczenie, które przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku 

szkolnego raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku 

życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia. Postępowanie w 

sprawie świadczenia dobry start prowadzone jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach. W roku 

2020 wydatkowano kwotę 154 690,00 zł. W okresie sprawozdawczym złożono 372 wnioski, a wypłacono 

499 świadczeń.  

świadczenia  Dobry Start 300+ 149 700,00 zł 

koszty obsługi 4 990,00 zł 

razem 154 690,00 zł 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach w 2020r. dział świadczeń rodzinnych i dział finansowo- 

księgowy wydał łącznie razem 304 decyzji administracyjnych i 437 informacji w tym: dot. świadczeń 

rodzinnych to 242 decyzji administracyjnych, dot. funduszu alimentacyjnego to 36 decyzji 

administracyjnych, dot. świadczeń wychowawczych to 68 informacji i 23 decyzji administracyjnych dot. 

świadczenia „Dobry start” 300+ to 369 informacji i 3 decyzje administracyjne. 

 W 2020 roku w ramach podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych sporządzono: 

wnioski/informacje do : ilość wniosków: 

Prokuratury Rejonowej w Opolu 45 

Starosty Opolskiego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 1 

Zarejestrowanie do PUP 2 

Informacje do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 
dłużnika alimentacyjnego 

4 

Informacje do komorników dot. dłużników alimentacyjnych  73 

Informacje do organów właściwych dłużników dot. dłużników alimentacyjnych  32 

Wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi  6 

Oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych  6 

Wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych  35 

Decyzje odnośnie dłużników alimentacyjnych  10 

Informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do pięciu biur informacji 
gospodarczej  

390 

Wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego 24 

Pisma do dłużników alimentacyjnych odnośnie prowadzonych postępowań 28 

Wezwania na wywiad alimentacyjny oraz złożenie oświadczenia majątkowego  16 

Wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych  17 
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XI. PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” 

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. Realizowany 

jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach można 

przeprowadzić termomodernizację budynków, np. wykonać termoizolację lub wymienić stolarkę okienną 

i drzwiową na bardziej energooszczędną. Z dofinansowania można skorzystać w celu wymiany starych, 

wysokoemisyjnych kotłów węglowych na ekologiczne źródła energii, np. pompę ciepła, instalację 

fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, rekuperację czy wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

Dodatkowo można przeprowadzić kompletny audyt energetyczny wykazujący rzeczywiste 

zapotrzebowanie budynku na energię cieplną. W dniu 01.10.2020 r. w życie weszły zmiany w ustawie  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), które 

nakładają na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego 

dochodu przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa  

w programie Czyste Powietrze. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 

poz. 111 ze zm./. Zaświadczenia wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach po 

uprzednim złożeniu wniosku. W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach wydał jedno 

zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka 

gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. 

 

XII. DZIAŁANIA PODEJMOWANEW PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
 W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID – 19   

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym w Polsce 

otrzymał nieodpłatnie w 2020r. od Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu następujące 

urządzenia zapobiegające, przeciwdziałające i zwalczające COVID-19: Stacja bezdotykowa do 

dezynfekcji rąk; Urządzenie do dezynfekcji dokumentów i przedmiotów promieniami UV-C; Lampa UV-

C ze stojakiem jednym zmniejszająca ryzyko zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach otrzymał również z Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Opolu dla pracowników i rodzin będących pod opieką Ośrodka maseczki wielorazowego 

użytku, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk kombinezon, okulary ochronne oraz przyłbice 

PCV. W związku z koniecznością zorganizowania stanowiska pracy w sposób zabezpieczający 

bezpieczne i higieniczne warunki pracy, dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach 

zostały w 2020r. wprowadzone ograniczenia tj. wizyty pracowników socjalnych w terenie zostały  

ograniczone do minimum, a wszelkie sprawy w miarę możliwości są załatwiane i procedowane w formie 

elektronicznej, listownie  oraz poprzez rozmowy telefoniczne. Zaktualizowane zostały procedury 

dotyczące oceny ryzyka zawodowego w zakresie zagrożeń wynikających z COVID-19 na stanowiskach 

pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach.  

W ramach porozumienia z Województwem Opolskim na terenie gminy Tułowice realizowany był projekt 

"Nie-Sami-Dzielni", zapewniający rozwój usług społecznych wspierających osoby niesamodzielne 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Liderem tego przedsięwzięcia był Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Program obejmował działania w czasie trwania stanu 

epidemicznego w Polsce. 

Oferta skierowana była do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na 

wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność, także do osób starszych samotnie gospodarujących. W ramach 
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programu dostarczano jeden ciepły posiłek dla 28 osób niesamodzielnych przez okres 91 dni od maja 

2020 do czerwca 2020. 

W ramach II edycji programu dostarczano jeden ciepły posiłek dla 36 osób niesamodzielnych przez okres 

62 dni od grudnia 2020 do stycznia 2021. 

Koordynatorem działań na terenie gminy był Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach.  

 

XIII. PODSUMOWANIE 

Głównym celem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach jest umożliwienie osobom oraz rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując przy 

tym własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje różne działania, 

m.in. działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności poradnictwo w zakresie 

podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia 

społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.  

Niekorzystne tendencje występujące w naszej społeczności tj. bezrobocie, problemy związane z 

uzależnieniami będą stanowić o zakresie i formach pracy z klientami tutejszego Ośrodka. Obserwujemy 

u wielu osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej brak aktywności, bierność a nawet lęk przed 

podjęciem zatrudnienia, niskie poczucie wartości. Cechy te są szczególnie zauważalne u osób długotrwale 

bezrobotnych. Innym bardzo ważnym zadaniem będzie praca z uzależnionymi klientami pomocy 

społecznej poprzez motywowanie ich do podjęcia kontaktu z terapeutami ds. uzależnień, psychologiem, 

podjęcia leczenia odwykowego. Planowane jest również wzmocnienie działań profilaktycznych  

i doskonalenie metod pracy z rodziną na rzecz pozostawienia w niej dzieci lub powrotu do niej dzieci. 

W wyniku dokonujących się zmian gospodarczych oraz zmian w przepisach prawnych, zmienia się 

również struktura klientów pomocy społecznej, ich oczekiwania i potrzeby, z których wynika, iż pomoc 

finansowa, choć nadal ważna, nie może stanowić jedynej formy wsparcia. Działania muszą być 

wielokierunkowe, zabezpieczające nie tylko sferę materialną, ale przede wszystkim mające działać 

aktywizująco na lokalną społeczność.  

Rok 2021 będzie dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach kontynuacją realizowanych zadań  

i prowadzonych działań wynikających z ustaw, przyjętych gminnych programów, a także 

podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są 

niezbędne, aby instytucja pomocy społecznej była efektywna i odpowiadała aktualnym problemom. 
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  RAPORT  MONITORINGU STRATEGII  ROZWOJU GMINY TUŁOWICE 
NA LATA 2014-2020 

Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH 
ZA  2020 ROK 

 

Wstęp 
 

Niniejszy raport, obejmujący 2020 rok, jest raportem z realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Tułowice na lata 2014 - 2020. Zawarte w nim informacje mają ułatwić ocenę stopnia realizacji przyjętych 

w strategii celów, uświadomić istniejące wciąż problemy oraz pobudzić do większej troski o działania na 

rzecz rozwoju naszej Gminy. 
 
Kierunek rozwoju 
 

Cele strategiczne Cele operacyjny 
 

A. Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego 
i instytucji sfery społecznej 
 

II. Polepszenie 
jakości służby 
zdrowia i opieki 
społecznej 

II.1 Podjęcie działań 
wspierających 
opiekę zdrowotną i 
społeczną 

 
Gmina przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach w sposób ciągły realizuje swoje 

ustawowe działania z zakresu pomocy społecznej. 

Założeniem gminnego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2020-2022 jest 

skuteczne wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, w celu przywrócenia im zdolności do prawidłowego wypełniania swoich zadań.  

Zaburzeniem prawidłowego funkcjonowania rodziny może być ubóstwo, bezrobocie, narkomania, 

alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych prowadzenia gospodarstwa 

domowego, przemoc, przestępczość, różnego typu choroby. Stanowią one zagrożenia współczesnej 

rodziny i mogą prowadzić do wykluczenia społecznego. Rodziny zagrożone kryzysem są stale 

monitorowane przez pracowników socjalnych, asystenta rodziny, pedagogów szkolnych, pracowników 

medycznych i inne instytucje, które kontaktują się                            z rodziną, w tym także w razie potrzeby 

przez kuratorów sądowych i policję.  

Zadania te wchodzą w zakres Strategii Rozwoju Gminy i zakładają działania zorientowane na 

zabezpieczenie potrzeb, tworzenie pozytywnego środowiska wychowawczego, poprawę jakości życia 

dzieci i rodzin, jak również podejmowania interwencji i objęcie opieką                            w sytuacjach 

zagrożenia dobra dziecka.  Wszystkie działania Programu są skoncentrowane na wsparciu rodziny 

biologicznej, a istotą działań podejmowanych przy jego realizacji było i jest wspieranie, a nie 

zastępowanie rodziny, nauczycieli i społeczności lokalnych                                            w rozwiązywaniu 

problemów rodziny na naszym terenie.  

W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, Uchwałą XVI/74/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 2 grudnia 2019 roku przyjęto 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Tułowice na lata 2020 – 2022. 

W ramach realizacji ww. Programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach zatrudnia 

jednego asystenta rodziny. Jego zadaniem jest wspomaganie rodzin, w których pojawiają się problemy 

wychowawcze. Bywa tak, że rodzice z różnych przyczyn nie radzą sobie z wychowywaniem potomstwa 

i zapewnieniem mu niezbędnych warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i 

psychicznego. Wtedy właśnie wkracza do akcji asystent rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin 

niezaradnych życiowo, dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, uzależnieniami, którym grozi odebranie 

dzieci. Opieką asystenta w 2020 roku objętych było 10 rodzin w tym 17 dzieci.  
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W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach, w związku z pracą asystenta rodziny w 

okresie epidemii choroby Covid-19, otrzymał w ramach „Programu Asystent rodziny na rok 2020” 

dofinansowanie w wysokości 1 700,00 zł ze środków Funduszu Pracy.  

Otrzymane środki przeznaczono w całości na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny 

zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach zgodnie 

z umową nr 46/AR/2020 z dnia 18 września 2020 r. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy obowiązek 

współfinansowania kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W 2020 roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tułowicach współfinansował pobyt w pieczy zastępczej                       9 dzieci z terenu 

Gminy Tułowice na kwotę 67 910,52 zł. 

   

Kierunek działania 
 
II.1.8. Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego.  
 

 

Ze względu ma złożoność zjawiska wykluczenia, działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tułowicach mające na celu pomoc osobom wykluczonym społecznie prowadzone były 

wielotorowo, przy współpracy wielu podmiotów i instytucji. Walka z wykluczeniem społecznym wiąże 

się zwykle z instytucjonalnym wsparciem                                    w przezwyciężaniu jednocześnie przyczyn 

i skutków wykluczenia. Przykładowo, pomoc osobie, która doznaje przemocy w rodzinie w wyjściu z 

sytuacji przemocy, jest jednocześnie przeciwdziałaniem jej wykluczeniu społecznego. Pomoc osobom 

bezrobotnym, które doświadczają społecznej izolacji, może polegać na udzieleniu wsparcia                                     

w przezwyciężenia problemów osobistych, podniesieniu kwalifikacji, wzmocnieniu samooceny wraz z 

jednoczesnym zainicjowaniem systemowych zmian poprawy sytuacji na rynku pracy. Pomoc osobom 

wykluczonym społecznie w przezwyciężaniu ich problemów, jest bardzo istotna, ponieważ osoby 

wykluczone rzadko dysponują siecią wsparcia, która byłaby pomocna w procesie wychodzenia z trudnej 

sytuacji życiowej.  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i 

rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując 

własne zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie sytuacjom, które mogą 

skutkować wykluczeniem społecznym, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin w trudnej sytuacji i ich integracji ze środowiskiem.  

Podstawowym aktem prawnym określającym organizację pomocy społecznej, zadania w zakresie 

pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb jej udzielania jest ustawa 

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1876 ze zm.).  

 

Ustawa stanowi, iż pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności                                           

z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 

choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa 

lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu 

do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w 

integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub 

narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Sformułowanie „w szczególności” oznacza, że pomoc społeczna może być udzielana nie tylko  

grupom wymienionym wprost w ustawie.  

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tułowicach, jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1876 z późn. zm.).  
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Ponadto w Ośrodku realizowane są zadania wynikające z innych aktów prawnych,  

w szczególności: 

• Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.  

( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1398 ze zm.) 

•  Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 

poz. 111 ze zm.) 

• Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020r. poz. 808 ze zm.) 

• Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r. (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020r. poz. 1329) 

• Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna z dnia 4 kwietnia 2014r. (tekst jednolity  

Dz. U. z 2020r. poz. 1297)/ 

• Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. /tekst jednolity  

Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm./ 

• Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13.10.1998 /tekst jednolity Dz. U.  

z 2020r. poz. 266 ze zm.) 

• Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.) tekst jednolity 

Dz. U. z 2020r. poz.821 ze zm.) 

• Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia  

26 października 1982r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.) 

• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (tekst jednolity Dz. U.  

z 2020r. poz. 218 ze zm.) 

• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (tekst jednolity Dz. U. 

 z 2020r. poz. 2050 ze zm.) 

• Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 

poz.685) 

• Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. 

 z 2020r. poz. 176), 

• Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 

1409 ze zm.) 

• Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 11 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. 

 z 2019r. poz. 2133). 

 

1. Wypłacono świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne  

i świadczenia pielęgnacyjne, kwota: 859 506,67 zł,  

‒ zasiłek dla opiekuna, kwota: 7 440,00 zł, 

‒ fundusz alimentacyjny: kwota: 157 353,00 zł,   

2. Wypłacono świadczenia wychowawcze  dla  499 rodzin: w tym 785 dzieci na kwotę: 4 423 311,32 zł, 

3. Wypłacono świadczenie dobry start na kwotę 154 690,00 zł. Złożonych zostało 372 wniosków,  

a wypłacono 499 świadczeń. 

4. Wypłacono dla 3 rodzin zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii 

elektrycznej w kwocie 360,94 zł oraz na koszty obsługi,  w kwocie: 7,22 zł, łącznie kwotę: 368,16 zł. 
5. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 15 osób pobierających zasiłek stały                            

 w kwocie: 9 025,64 zł. 
6. Przyznano dla 22 osób zasiłki okresowe tj. 163 świadczenia na kwotę: 30 738,67 zł. 

    Zgodnie z art. 147 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe wypłacane były wyłącznie  

w gwarantowanej wysokości: 

-w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby 

samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 

-w przypadku rodziny – 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny   

a dochodem rodziny. 
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7. Przyznano dla 18 osób zasiłki stałe to jest 179 świadczeń na kwotę 106 839,26 zł. Przyznawanie  

i wypłacanie zasiłków stałych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19 i 20, w związku z art. 37 ustawy osobom 

ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osobom w wieku emerytalnym nie 

posiadającym żadnych środków utrzymania. 

8. Ośmiu podopiecznym z Gminy Tułowice przebywających w Domach Pomocy Społecznej 

współfinansowano koszt utrzymania. Za pobyt w DPS wydatkowano kwotę: 209 927,15 zł. Opłata 

rodziny za pobyt mieszkańca wynosiła 24 843,36 zł.  

9.  Przyznano 42 osobom lub rodzinom zasiłki celowe – jednorazowe kwotę: 16 965,00 zł.               

10. Dla 4 rodzin przyznano dodatek mieszkaniowy na kwotę 7 199,21 zł. 

11. Z usług opiekuńczych skorzystało 11 osób. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 37 918,50 zł. 

Usługi opiekuńcze w 2020 roku świadczone były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Rejon 

Niemodlin. Obowiązek świadczenia usług opiekuńczych spoczywa na gminie i wynika z art. 50 ustawy 

o pomocy społecznej. 

12. Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług 

specjalistycznych dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności, świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób dorosłych, wykazujących zaburzenia 

wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. W 2020 roku specjalistyczne usługi 

opiekuńcze zostały przyznane decyzją dla jednej osoby dorosłej w wymiarze 20 godzin miesięcznie. 

Koszt realizacji tego zadania wyniósł 9 000,00 zł, z czego w całości został pokryty z dotacji celowej 

budżetu państwa. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2020r. były świadczone przez firmę „Promyk”  

z Nysy.   

13.Finansowano koszty pobytu dla 4 osób w schronisku św. Brata Alberta w Bielicach, które zgodnie  

z zawartą umową wynosiły 38 610,00 zł. 

14.  W 2020 roku wydano 4 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie  

z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni 

ustalające uprawnienia do bezpłatnej opieki zdrowotnej. 

15. W 2020 roku funkcjonował Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych, 

którego podstawowym zadaniem jest organizowanie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom 

będących w trudnej sytuacji życiowej. W ramach działalności Ośrodek ma podpisaną umowę na 

świadczenie usług przez psychologa oraz zatrudnia konsultanta ds. rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę: 18 398,14 zł.  
16.  W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu 

koordynował po raz kolejny organizację prac społecznie użytecznych na terenie gminy. Celem programu 

było uaktywnienie osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. W ramach prac 

społecznie użytecznych aktywność podjęło 6 osób. Ogółem przepracowano 2160 godzin na kwotę:  

18 648,00  zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zawarto 5 kontraktów socjalnych z osobami 

długotrwale bezrobotnymi skierowanymi do prac społecznie użytecznych.  

 
 

REALIZOWANE  PROGRAMY, PROJEKTY: 

 
„Bliżej rodziny i dziecka” 

W 2020 w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym na terenie kraju, Ośrodek Pomocy 

Społecznej przystąpił do projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- „II edycja” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś. priorytetowa 

VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1”, Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych 

w zakresie wspierania rodziny i pieczy, w ramach którego uzyskał wsparcie dla pracowników ośrodka 

oraz rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w postaci środków i urządzeń dezynfekujących 

zmniejszających ryzyko zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.   
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Projekt „Nie -Sami-dzielni” 
W ramach porozumienia z Województwem Opolskim na terenie gminy Tułowice realizowany 

był projekt "Nie-Sami-Dzielni", zapewniający rozwój usług społecznych wspierających osoby 

niesamodzielne realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Liderem tego 

przedsięwzięcia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Program obejmował działania  

w czasie trwania stanu epidemicznego w Polsce. 

Oferta skierowana była do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  

ze względu na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność, także do osób starszych samotnie 

gospodarujących. W ramach programu dostarczano jeden ciepły posiłek dla 28 osób niesamodzielnych 

przez okres 91 dni od maja 2020 do czerwca 2020. 

W ramach II edycji programu dostarczano jeden ciepły posiłek dla 36 osób niesamodzielnych 

przez okres 62 dni od grudnia 2020 do stycznia 2021. 

Koordynatorem działań na terenie gminy był Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach.  
 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
Program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, którego głównym celem 

jest ograniczenie niedożywienia w rodzinach o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej 

sytuacji. 

W ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

na lata 2014-2020, zostało dożywionych 14 dzieci + 53 osoby dorosłe. Na ten cel wydatkowano kwotę 

43 750,00 zł. 
Z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli (pandemia koronawirusa) świadczenie to zostało zastąpione  

w 2020 roku wypłatą pieniężnych zasiłków celowych w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach przy współpracy z Bankiem Żywności  

w Opolu za pośrednictwem Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta  

w Bielicach realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinasowany  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego głównym celem jest zapewnienie 

najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwo w działaniach w ramach 

środków towarzyszących. Cele szczegółowe, to organizacja i koordynacja dystrybucji pomocy 

żywnościowej, przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy 

żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ oraz prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących 

wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających 

na celu włączenie społeczne. 

Podprogram 2019 realizowany był w okresie od stycznia 2020 do września 2020 r. dla 79 rodzin na kwotę 

1 197,18 zł. Od listopada 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach do nadal przy współpracy 

z Bankiem Żywności  w Opolu za pośrednictwem Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata 

Alberta w Bielicach  realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.  

 
Program Opieka Wytchnieniowa- Edycja 2020  

Gmina Tułowice przystąpiła do Programu resortowego „Opieka Wytchnieniowa” w 2019 r.  

W latach 2019 – 2020 w/w Program realizowany był w ramach modułu - pobyt dzienny, który skierowany 

jest m.in. do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami  

ze znacznym stopniem niepełnosprawności.    

Program „Opieka Wytchnieniowa” w Gminie Tułowice cieszy się dużym zainteresowaniem. 

W latach 2019 - 2020 Program funkcjonował bez większych utrudnień, a ogłoszony w 2020 r. stan 

zagrożenia epidemicznego wymusił stosowanie zasad reżimu sanitarnego w świadczeniu usług opieki 

wytchnieniowej. Na prośbę rodzin i za zgodą opiekunek sprawujących opiekę ciągłość usług została 

zachowana.  

Do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” w roku 2020 w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Tułowicach były zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenie - cztery osoby.  
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W Programie „Opieka Wytchnieniowa - edycja 2019” wzięły udział 3 osoby  

z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - łącznie w 2019 r. zrealizowano  

185 godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego. W edycji 2020 w/w Programu 

wzięło udział 8 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – łącznie w 2020 r. 

zrealizowano 949 godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego. 

 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2016-2020. 

 
Jednym z zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach jest przeciwdziałanie przemocy  

w rodzinie poprzez realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/136/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2016 roku. 

Zarządzeniem Nr 178/2016 Wójta Gminy Tułowice powołano Zespół Interdyscyplinarny. Celem Zespołu 

jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej w obszarze gminy. Pomocą dla osób 

dotkniętych przemocą zajmuje się psycholog, z którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach  

ma podpisaną umowę na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego. Łącznie  

w rozdziale dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2020 r. wydatkowano kwotę: 13 196,40 zł.  

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego działają grupy robocze, których przedstawiciele 

pracują z rodziną, zapewniając kompleksową pomoc, wspólnie opracowują, wdrażają i monitorują 

realizację planu pomocy w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Jednym z zadań Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tułowicach jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez realizację Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obejmującego swoim zakresem zadania mające na celu 

przede wszystkim ochronę osób doznających przemocy w rodzinie. 

W 2020 roku odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, zachowując jego ustawowy 

termin a Przewodniczący Zespołu powołał 6 grup roboczych, które pracowały w ramach 32 posiedzeń. 

W 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny zajmował się 8 „Niebieskimi Kartami” dotyczącymi przemocy 

w rodzinie. Działaniami Zespołu objętych było 10 rodzin. Z dokumentacji zgromadzonej w ramach pracy 

Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że 29 osób doświadczyło przemocy domowej, z czego 8 osób  

to kobiety, 11 mężczyźni i 10 dzieci. 

 

 Wobec tych osób podejmowano następujące działania: diagnozowano sytuację i potrzeby osoby, 

udzielano kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności 

psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, świadczono pracę socjalną, w tym pracownicy 

socjalni i dzielnicowi odbywali cykliczne wizyty w środowisku monitorujące sytuację rodziny. 

Analizując powyższe dane zauważyć należy regułę, że osoby stosujące przemoc w rodzinie to najczęściej 

mężczyźni, często uzależnieni od alkoholu. W 2020 roku zakończono 4 procedury „Niebieskie Karty”,  

z czego: 

- 2 zakończone zostały z uwagi na ustanie przemocy oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy 

oraz  

-  2 z uwagi na brak zasadności podejmowania działań. 

Reasumując na realizację zadań własnych i zleconych Ośrodek wydatkował ogółem:  

7 177 985,46 zł, z czego: 

- zadania zlecone 6 091 675,26 zł, 

- zadania własne  1 086 310,20 zł.                  

      Z wykonania planu finansowego jednostki za rok 2020 złożone zostało roczne sprawozdanie do dnia 

23 lutego 2021 roku zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz.869 z póź. 

zm.) 
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FOTO: Projekt „Nie -Sami-dzielni” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014-2020. 
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FOTO: Projekt „Nie -Sami-dzielni” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014-2020. 
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SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI  ZAKŁADU GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  

I MIESZKANIOWEJ W 2020 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 31.12.2020 r. wynosi ogółem:  

32 972 993,92 zł, w tym:   

- grunty   305 811,87 zł 

- budowle        27 245 175,62 zł 

- budynki          4 874 745,58 zł 

- środki transportowe 305 856,86 zł 

- pozostałe  241 403,99 zł 

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

Wartość majątku w stosunku do 31.12.2019 r. zwiększyła się o 1 451 467,82 zł, a zmniejszyła o 

133 109,98 zł. 

Grunty zmniejszenie: 

− sprzedaż mieszkań najemcom – 11 486,09 zł. 

Budowle zwiększenie : 

− modernizacja SUW  – 58 705,00  zł, 

− przepompownia P-10 i przepompownia P-12 w Szydłowie – 95 405,00 zł,  

− sieć wod-kan ul. Jagodowa i Jaśminowa – 139 194,52 zł, 

− sieć wodociągowa ul. Gruszkowa – 5 800,00 zł, 

Budynki zmniejszenie: 

− sprzedaż mieszkań najemcom – 121 704,89 zł. 

Budynki zwiększenie: 

− kotłownie ul. Ceramiczna i Elsnera – 648 788,07 zł, 

− budynek poczty modernizacja - 469 033,90 zł, 

− wiata śmietnikowa ul. Porcelanowa 2 – 9 016,31 zł. 

Pozostałe zwiększanie : 

− kosiarka samojezdna STHIL  – 17 000,00 zł, 

− zestaw kamer do monitorowania  – 8 525,02 zł. 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 30,23 osób (+ 1 osoba na urlopie bezpłatnym). 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan środków obrotowych przedstawiał się następująco: 

− środki pieniężne    - 227 832,13 zł 

− należności     - 270 182,32 zł         

− zobowiązania i inne rozliczenia  - 368 654,07 zł. 

 

 

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 129 360,38 zł. 

Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych oraz wymagalnych. 
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Koszty rodzajowe za I –XII 2020 r.  przedstawiają się następująco: 

 

Lp Nazwa & Plan (zł) Wykonanie ( zł) 
1 Wyd. nie zalicz. do wynagrodzenia 3020 14 000,00 13 515,82 

2 Wynagrodzenia osobowe 4010 1 560 000,00 1 559 315,91 

3 Dod. wynagrodzenie roczne 4040 124 000,00 123 001,99 

4 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 285 000,00 284 850,19 

5 Składki na fundusz pracy 4120 30 000,00 29 620,75 

6 Wpłaty na PFRON 4140 45 700,00 45 619,00 

7 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 14 300,00 14 230,00 

8 Zakup materiałów 4210 300 300,00 299 840,84 

9 Zakup energii 4260 1 134 000,00 1 133 232,79 

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

11 Zakup usług zdrowotnych 4280 2 100,00 2 090,00 

12 Zakup usług pozostałych 4300 365 000,00 364 530,87 

13 
Zakup usług telekom. w tym dostęp 

do sieci intern. 

4360 
5 500,00 5 402,78 

14 Podróże służbowe 4410 1 400,00 1 387,46 

15 Różne opłaty i składki 4430 15 700,00 15 607,77 

16 Odpisy na fundusz socjalny 4440 51 300,00 51 256,82 

17 Podatki lokalne 4480 31 700,00 31 640,00 

18 Opłaty na rzecz budżetu 4510 100 000,00 99 560,79 

19 Podatek VAT 4530 83 500,00 83 143,92 

20 Koszt postępowania sądowego 4610 1 000,00 652,75 

23 Szkolenia pracowników 4700 11 500,00 11 471,51 

24 Zakupy inwestycyjne 6080 31 000,00 30 621,31 

25 Odpisy amortyzacyjne  1 172 500,00 1 172 418,49 

26 Inne   337,94 

RAZEM 5 379 500,00 5 373 349,70 

 

Przychody za I – XII 2020 r. przedstawiają się następująco: 

 

Lp Nazwa & Plan (zł) Wykonanie (zł) 
1 Najem mieszkań komunalnych 075 290 000,00 317 939,52 

2 Najem lokali użytkowych 075 10 000,00 11 260,68 

3 Razem wpływy z najmu 075 300 000,00 329 200,20 

4 Woda 083 1 030 000,00 1 073 075,57 

5 Abonament 083 150 000,00 148 361,32 

6 Ścieki 083 1 317 500,00 1 098 789,93 

7 Centralne ogrzewanie 083 710 000,00 703 119,78 

8 Wpływy z PSZOKu 830 46 000,00 53 300,00 

9 Usługi transportowe 083 10 000,00 3 143,62 

10 Usługi budowlane 083 215 000,00 153 108,48 

11 Usługi w zakr. utrzymania dróg 083 142 000,00 143 565,31 

12 Wpływy z zarządu WM 083 287 000,00 301 276,15 

13 Razem wpływy z usług 083 3 907 500,00 3 677 740,16 

14 Przychody z odsetek 092 7 000,00 6 759,77 

16 Wpływy różne 097  143 291,73 

17 Odpisy amor.  środki przekazane  1 172 500,00 1 172 418,49 

R A Z E M 5 387 000,00 5 329 410,35 
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach otrzymał w 2020 r. dwie dotacje 

celowe razem w wysokości 79 000,00 zł. Zrealizowano: 

Pierwszą Dotację otrzymano w wysokości 40 000,00 zł. Wykonano modernizację sterowania oraz 

monitoringu ujęć wody na SUW w Tułowicach - faktura VAT nr FS-235/20/10 na kwotę: 48 330,00 zł 

netto. Pozostała kwota to środki własne zakładu w wysokości 8 330,00 zł netto plus pokrycie częściowe 

według preproporcji VAT-u w kwocie: 4 668,67 zł, co daje razem kwotę: 12 998,67 zł.  

Drugą dotację otrzymano w wysokości: 

1) 30 000,00 zł - wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji przepompowni 

ścieków P12 w miejscowości Szydłów - faktura VAT nr FS-223/20/11 na kwotę 

41 900,00 zł netto. Pozostała kwota to środki własne zakładu w wysokości: 11 900,00 zł 

netto plus pokrycie częściowe według preproporcji VAT-u w kwocie; 5 589,46 zł, co daje 

razem kwotę 17 489,46 zł.  

2) 9 000,00 zł – zakupiono wiatę śmietnikową na odpady komunalne w Tułowicach przy 

ulicy Porcelanowej 2  

− Faktura VAT Nr C/2020/10/346 na kwotę: 6 207,32 zł netto.  

− Dokument wewnętrzny na wykonanie posadzki na kwotę: 2 808,99 zł netto. 

Pozostała kwota to środki własne zakładu w wysokości: 16,31 zł netto plus pokrycie VAT-u w kwocie: 

1 427,68 zł, co daje razem kwotę 1 443,99 zł.  

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach prowadzi następujące działy 
produkcji i usług: 
 

1. Wydobywanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody. 
 

W 2020 r. wydobyto 243 320 m3 wody, wydobycie zmniejszyło się w stosunku do analogicznego 

okresu poprzedniego roku o 2,52 %. 

 

W ramach działalności: 

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

rozprowadzania wody oraz usuwano awarie sieci wodociągowej, 

- wykonano remont drogi po awarii, 

- 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, 

- wykonano ogrodzenie studni - przepompowni, 

- wykonano nowe ogrodzenie i zakupiono oświetlenie na SUW, 

- zakupiono drzwi, 

- zakupiono wiertnicę do betonu, 

- dokonano oceny technicznej ujęć wody i wykonano dodatek do dokumentacji hydrologicznej.  

 

Wpływy nie pokryły kosztów utrzymania SUW i sieci wodociągowej. 

Od 28 czerwca 2018 r. cena wody wynosi 3,72 zł/m3 netto, a opłata abonamentowa 5zł/miesiąc. 

 

 

2. Odbiór i oczyszczanie ścieków. 
 

W 2020 r. oczyszczono 354 401 m3 ścieków o 27% więcej niż w roku poprzednim, z czego znaczna 

część to wody opadowe i infiltracyjne, które są dodatkowym kosztem w eksploatacji oczyszczalni. 
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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 wirnik pompy 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, 

- zgodnie z ustawą oddano osady ściekowe do rolniczego wykorzystania oraz skratki na 

składowisko, 

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

Oczyszczalnia Ścieków, 

- wykonano mocowanie linek stalowych do montażu monitoringu wizyjnego, 

      - wykonano mur oporowy na poletkach osadowych od strony PSZOK,  

      - przygotowano pomieszczenie socjalne według wymogów BHP i zaleceń sanepidu, 

- wymieniono część uszkodzonych drabinek na przepompowniach ścieków oraz na pompowni 

głównej ze stali nierdzewnej, 

- wymieniono część sond w przepompowniach ścieków. 

Wpływy nie pokryły kosztów oczyszczani ścieków. 

Cena ścieków od 28 czerwca 2020 r. wynosi 6,35 zł/m3 netto, a opłata abonamentowa 3zł/miesiąc. 

 
3.   Gospodarka mieszkaniowa. 
 

ZGKiM w Tułowicach administruje mieszkaniami komunalnymi. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. 

było ich 191 oraz mieszkań socjalnych 8. Razem 199 mieszkań (sprzedano 3 mieszkania najemcom). 

Na dzień 31.12.2020r. w zarządzie ZGKiM jest ich 29 Wspólnot Mieszkaniowych, poza naszym 

zarządem są dwie małe wspólnoty: WM Porcelanowa 5, WM Pocztowa 5. 

W budynkach zarządzanych przez ZGKiM według stanu na 31.12.2020 r. było wykupionych 310 

mieszkań. 

Stawka bazowa czynszu od 1 kwietnia 2020 r. wynosi 3,00 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 remont C.O. mieszkania na ul. Kościuszki 4A/3. 

 

Budynki znajdujące się przy ul. Elsnera, Ceramicznej, Kościuszki 2, Szkolnej 2, Świerczewskiego 17 

i Pocztowej 2 są ogrzewane przez kotłownie gazowe. Dokonywane są systematyczne przeglądy i 

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

eksploatacyjnej.  

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, 

− od 01.09.2020 r. 3,40 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Porcelanowej 12, 

− od 01.09.2020 r. 4,80 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Szkolna 2, 
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− od 01.09.2020 r. 3,80 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Kościuszki 2, 

− od 01.09.2020 r. 5,00 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Porcelanowej 17, 

− od 01.09.2020 r. 5,77 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Pocztowa 2. 

Przychody pokryły koszty. 

 

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 01.01.2020 

r. do dnia 31.12.2020 r., a w przypadku wystąpienia warunków zimowych obsługę związaną z zimowym 

utrzymaniem dróg gminnych i chodników w miejscowościach Gminy Tułowice. 

Wpływy nie pokryły kosztów. 

 

4. Inna działalność. Podsumowanie. 
 

Zakład na zlecenie Urzędu Miejskiego pobierał opłatę targową. W 2020 r. wpłacono do kasy Urzędu 

Miejskiego w Tułowicach z tego tytułu kwotę: 8 410,00 zł. Zakład otrzymał z tego 50%. 

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

punktu PSZOK  

 
 

 
 

  FOTO: Zakup kosiarki samojezdnej STIHL RT 2.  

 



86 
 

 
 
FOTO: Modernizacja sterowania i monitoringu ujęć wody dla wodociągu komunalnego w Tułowicach 
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SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI 

TUŁOWICKIEGO  OŚRODKA  KULTURY W  2020 ROKU. 
 
 

TOK prowadzi 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 31.12.2020 r.  Tułowicki Ośrodek Kultury zatrudniał 10 pracowników na 9 etatach w tym: 

3. Dyrektor – 1 etat. 

4. Księgowa – 1 etat. 

5. Instruktorzy – 3 etaty. 

6. Bibliotekarki –  Tułowice oraz Filia Szydłów – 2 etaty. 

7. Konserwator, pracownik gospodarczy – 1 etat. 

8. Sprzątaczka 1 etat. 
  
Uzupełnienie kadry instruktorskiej stanowi 3 instruktorów zatrudnionych na zasadzie stawek 

godzinowych w celu prowadzenia zespołów muzycznych i tanecznych  

/ Zumba Kids, Szumiący Bór i Szydłowianki /. 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA ośrodka odbywała się zgodnie z kalendarzem imprez  
do 11 marca br. kiedy w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa - COVID-19, działalność 
kulturalna w trosce o zdrowie mieszkańców Polski została przerwana na mocy Rozporządzeń 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otwarcie nastąpiło 7 czerwca przed wakacjami i już 
od 16 października instytucje kultury zostały ponownie zamknięte do końca roku.  
  
 Pracownicy pracowali na swoich stanowiskach pracy zgodnie z rygorami nałożonymi przez 

służby epidemiologiczne. Wykorzystali zaległe urlopy. Następnie zrealizowano zaległe prace 

gospodarcze i biurowe. Instruktorzy zostali oddelegowani do prac innych, często fizycznych. 

 

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 do 10 marca br. 

raz w tygodniu w dwóch grupach: młodszej i starszej. W czerwcu odbyły się dwa zajęcia a we wrześniu 

3 spotkania dla dwóch grup. Od października nastąpiło ponowne zamknięcie, które trwało do końca roku 
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DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA 
 

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

Monika Sosnowska na sali widowiskowej do 10.03. br. Wznowienie zajęć w trybie pandemii nastąpiło 

od 8 czerwca i trwało do końca września br. Zajęcia ogólnorozwojowe na siłowni dla kobiet odbywały 

się w poniedziałki, środy i piątki pod kierunkiem naszego instruktora Jerzego Wiśniewskiego i trwały 

także do 10 marca br. 
W ciągu roku z koniecznymi przerwami (zamknięcie: 11.03 – 7.06. i 16.10 – 31.12) spowodowanymi 

COVID-19 w siłowni sprzedano 2380 biletów w tym 871 kobietom i 1508 mężczyznom. Uczestnicy zajęć 

kupili 56 karnetów. 

Systematycznie przeprowadzane są przez instruktora konserwacje maszyn w siłowni.   

 

 W naszej siłowni ćwiczyła systematycznie grupa seniorek, pań po 65 roku życia. Nasz instruktor 

od połowy lutego do 10 marca prowadził bezpłatne ćwiczenia dla seniorów we wtorki i czwartki o  

godz.13 na sali widowiskowej. Po zluzowaniu rygorów pandemii grupa seniorów nie zdecydowała się na 

reaktywacje zajęć. 

W czasie zamknięcia działalności instruktor Jerzy Wiśniewski z Piotrem Soplem informatykiem 

instruktorem muzyki przygotowywali filmy umożliwiające ćwiczenia w domu z wykorzystaniem 

sprzętów domowych i umieszczali w sieci na Fb.  

Także instruktor siłowni z pracownikiem gospodarczym pomalowali oba pomieszczenia siłowni.  

Informatyk z uprawnieniami elektrycznymi przebudował sieć elektryczną. 
 

CZYTELNICTWO 

 

Również z powodu pandemii COVID-19 biblioteki były zamknięte w terminie od 12.03 do 03.05.  
 

 Biblioteka Gminna w Tułowicach licząca 14024 woluminów, czynna była dla czytelników od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16.  

Filia Biblioteki w Szydłowie licząca 4868 woluminów ze względu na awarie przyłącza elektrycznego 

była czynna dla czytelników we wtorki od godz.14:00 do 16:00. Stwierdzono, że usunięcie awarii będzie 

bardzo kosztowne. Po konsultacji z Organizatorem i w związku z perspektywą zburzenia budynku  

i budową nowej świetlicy, tworzenie nowej instalacji elektrycznej stało się niezasadne.  

Obecnie Filia biblioteki z Szydłowa została przeniesiona do Goszczowic. Jej otwarcie planowane jest w 

połowie marca. 

 W ciągu roku z przerwą spowodowaną COVID-19, obie biblioteki odwiedziło 4186 

użytkowników. 

Z zasobów książkowych biblioteki skorzystało 412 zapisanych do bibliotek czytelników i wypożyczyło 

10689 pozycji książkowych. 

Czytelnicy skorzystali także 371 razy z czasopism dostępnych w czytelni. 

Z czytelni internetowej skorzystało 49 osób. 

Do obu bibliotek zakupiono 435 nowości wydawniczych o wartości: 9722,39 zł. W tym 3231,00  

z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Biblioteka pracuje w systemie MAK+, 98% zbiorów jest opracowanych komputerowo. Oferujemy: 

katalog on-line, możliwość zdalnego składania zamówień, zdalnej rezerwacji oraz przedłużenia 

wypożyczeń. 
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 W styczniu 2020 r. dostępna była wystawa pt.”Wielcy stąd”. Prezentowała znane osobowości 

powiatu opolskiego”. Odwiedziło ją ok. 320 osób. 

Cykliczne spotkania „Pomysłowa biblioteka” odbyły się cztery razy. Wzięło w nich udział 17 dzieci. 

W ramach Feriady 2020 - biblioteka zorganizowała wraz z instruktorem kulturalno- oświatowym, zabawy 

detektywistyczne w bibliotece w których wzięło udział 29 osób. 

Rok 2020 był ubogi w lekcje biblioteczne. Udało się zorganizować tylko jedną lekcję biblioteczną dla 

klasy pierwszej SP o zasadach korzystania z biblioteki. 

W czasie pierwszego „Zamknięcia” bibliotekarka była współorganizatorem akcji „Szycie maseczek” 

uszyto ok. 1000 sztuk. 

W związku z obostrzeniami nie mogły odbywać się regularnie spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.  

Dwa spotkania odbyły się on-line.  

Z okazji XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zorganizowano dwa konkursy on-line pt.”Tytułowe 

smaki” i „Rodzinna Fotozagadka Literatka” w których czynny udział wzięło 8 osób. 

We wrześniu przeprowadzono selekcję księgozbioru w Filii Szydłów i przeniesiono meble i pozostały 

księgozbiór do Goszczowic.  

Biblioteka wzięła udział w akcji pt. ”Zaczytane Opolskie” i dnia 22 września odbyło się spotkanie 

autorskie w plenerze na terenie zielonym przy siłowni TOK z Anną Maruszeczko, w  którym wzięło 

udział 20 osób. 

 

 W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. pracownicy ośrodka kultury w czasie Pandemii 
COVID-19 i otwarcia instytucji kultury przygotowali następujące imprezy kulturalne w oparciu  
o w/w bazę tj.: 
 
11.01. Bal Karnawałowy dla dzieci „Z Wróżkami”. Bal został zdominowany przez dzieci w wieku 

przedszkolnym, aczkolwiek nie zabrakło na nim dzieci starszych. W balu uczestniczyło 91 dzieci  

z Rodzicami. 
 
12.01 – 28 Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lipno – Morsy z Borów dla WOŚP- 25 osób, Tułowice 

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

i młodzieży z przedszkola, szkoły oraz Zespół taneczny ZUMBY KIDS, Szydłowianki i Szumiący Bór   

z 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, Goszczowice i Tułowice) 

W biegu wzięło udział 230 osób. Wolontariusze zbierali datki do puszek na terenie gminy Tułowice.  

Uzbierano 17.836,24 zł. (siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych i dwadzieścia cztery 
grosze). 
 

19.01. Koncert Bożonarodzeniowy został zorganizowany w kościele parafialnym pw. św. Rocha  

w Tułowicach. Wystąpił chóru FRATERNITAS z kościoła Franciszkanów w Nysie Koncertu wysłuchało  

190 osób. 
 

24.02. BABSKI COMBER. Odbywa się już od 8 lat i cieszy się wielką popularnością. Wzięło w nim 

udział 96 kobiet. W tym roku spotkały się pod hasłem ”PARAMI”. Na balu nie zabrakło literackich par 

np.: Jaś i Małgosia, Olaf i Elza, król i królowa oraz złoto i srebro. Bawiła się także wtyczka z kontaktem. 

Kobiety brały udział w śmiesznych konkursach.  
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14.02. XIX Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkiem 

 W dziewiętnastej edycji festiwalu udział wzięło 67 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 swoją historię. 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 Tułowice.  
 

10.02-23.02. Działania profilaktyczne dla dzieci 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. W ramach 

działań profilaktycznych dzieci oglądały spektakl ‘Lampa Alladyna”, pojechały  na rollkowisko do Opola, 

pływały dwie godzin na krytej pływalni Delfin w Krapkowicach, spędziły cały dzień w krasiejowskim 

Parku Ewolucji Człowieka na wycieczce, pojechały  do kina Helios w Opolu na film „Śnieżka  

i Fantastyczna siódemka”.  Na zakończenie projektu odbyło się ognisko podsumowujące działania. 

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

pisankarskich, zajęciach z cyklu Zagadkowa biblioteka oraz Igłą i nitką (wyszywanie). 

 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. 
  

28.01. - 10.03. Warsztaty pisania jaj dla dzieci odbywały się trzy razy w tygodniu we wtorki, środy  

i piątki. Uczestniczyło w nich rotacyjnie 93 osoby. Celem warsztatów było przygotowanie do 

wojewódzkiego konkursu zdobienia jaj w Muzeum Wsi Opolskie i Święta Opolskiej Pisanki  

w Tułowicach. 

 

26.02. - 09.03. Pisankowanie – to warsztaty praktycznej nauki wykonywania pisanek dla 

zarezerwowanych grup klas szkolnych i organizacji. Uczestnicy uczą się dekorowania jaj, najstarszą 

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

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

Odbywały się tylko dwa warsztaty ze względu na COVID-19. Uczestniczyły w nich dwie klasy z 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach i Przechodzie – 36 osób.   

 

06.03.Wyjazd grupy 16 dzieci na organizowany także dla dzieci doroczny Wojewódzki 
Konkurs Plastyki Obrzędowej „Kroszonki 2020”, 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. 

 

07.03. Wyjazd grupy twórczyń ludowych na doroczny Wojewódzki Konkurs Plastyki 
Obrzędowej „Kroszonki” 2020, w zdobieniu jaj wielkanocnych. W kategorii dorosłych naszą 

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

– Kuta, Izabela Turczyn i Helena Wojtasik. 
 

05.04. XV Gminny Konkurs „Palma Wielkanocna” z prezentacją. Palm o wysokości 5 mertów   

w kościele parafialnym w Tułowicach. Wzięło w nim udział 4 palmy /Rodziny Dziura, Giez i Oszańca  

ze Skarbiszowic, Teresa Basztabin z Ligoty, Tadeusz Basztabin z Ligoty, Rodzina Wiesławy i Jerzego 

Żytkiewiczów z Tułowic. Konkurs odbył się z zachowaniem rygorów epidemiologicznych wyznaczonych 

rozporządzeniami ministerialnymi i Sanepidu.
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03.05.  Uroczystość z okazji „Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja” przy ul. Kościuszki. 
Przedstawiciele jednostek samorządowych i zakładów pracy indywidualnie złożyli kwiaty pod 

pomnikiem „ Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja” w Tułowicach. 
 

25-26.05. DNI TUŁOWIC – Nie odbyły się. 
 

25.05. XXV Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. Nie odbył się. 
 

01.06.  Festyn z okazji Dnia Dziecka –  Nie odbył się. 
 

06-17.07. Zajęcia profilaktyczne „I Ty możesz zostać Indianinem” 

 

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, zorganizowano dwutygodniowe zajęcia dla grupy 20 osób. Każde 

dziecko biorące udział w projekcie musiało sobie z pomocą opiekunów wybudować własne TIPO  

czyli dom z drewnianych tyczek i tkaniny. Był to celowo przemyślany plan aby dzieci były 

odizolowane od siebie. 

Ponadto przygotowano działania artystyczne takie jak: warsztaty ceramiczne i tkackie, gry na 

bębnach, spektakl teatralny i indiańskie ognisko. 

W czasie cyklu zajęć profilaktycznych dzieci czynnie brały udział w proponowanych 

zabawach. Zrealizowano wycieczkę rowerową do Lipna na basen i aktywnie spędzono czas na 

kąpielisku.  

Odbyła się piesza wycieczka do lasu i szukanie tropów na wskazanym terenie (przy czynnym 

współudziale Nadleśnictwa Tułowice), zabawa w podchody na terenie Tułowic, spotkanie  

w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tułowicach z nauką udzielania pierwszej pomocy. 

W ciągu 10 dni spotkań uczestnicy sprawdzali się w zawodach fizycznych (np. strzelanie  

z łuku, chodzenie na szczudłach), wielu pracach manualnych (lepienie z gliny, tkanie wełną, 

robienie pióropusza, bransoletek i wisiorów indiańskich), rozwiązywali krzyżówki i łamigłówki. 

Na zakończenie wspólnie piekliśmy kiełbasę nad indiańskim ogniskiem, każdy uczestnik otrzymał 

pamiątkowy dyplom potwierdzający, że każdy może zostać Indianinem.  

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. 

 

12.10. Europejskie Dni Dziedzictwa – Odbyły się na sali widowiskowej ośrodka kultury  

w formie warsztatów pisankarskich. Został zorganizowane jako promocja PISANKI. Stało się to 

dzięki zaangażowaniu Tułowickiego Ośrodka Kultury w projekt “Pisanie pisanek na Śląsku 

Opolskim techniką batiku”. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  

3 września 2020 r., umiejętność pisania pisanek, została wpisana na Krajową Listę niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego. W promocyjnych warsztatach wzięły udział pisankarki: Dorota Garbiec, 

Zofia Pączek – Kuta, Magdalena Kasperek, Kazimiera Nowakowska, Anna Rup, Helena Wojtasik, 

Helena Wojtasik oraz dzieci Adam i Michał Kasperek. Z tej okazji zespół pracowników ośrodka 

kultury (Andrzej Sadłoń, Piotr Sopel, Dorota Garbiec, Anna Rup i Helena Wojtasik) w okresie  

2 miesięcy wykonał 2 metrową pisankę pomalowaną we wzory wołyńskie. W ramach promocji 

przygotowano również wydawnictwo “Pisanie pisanek na Śląsku Opolskim techniką batiku”. Było 

ono rozdawane bezpłatnie wśród uczestników warsztatów. 
 

13.10. Europejskie Dni Dziedzictwa – zorganizowano je również w Skarbiszowicach we 

współpracy ze „Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Skarbiszowice” w Stodole Koncertowej 

pod nazwą „Droga z Przebraża do Skarbiszowic”. Spotkanie poprowadził i nagłośnił instruktor 

Piort Sopel. W programie prelekcję wspomnieniową o opisującą drogę przesiedlenia z Przebraża 

do Skarbiszowic przedstawił urodzony w Przebrażu pan Wincenty Olszewski.  
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Następnie zgromadzeni (ok. 20 osób) obejrzeli wyświetlony na ścianie sceny spektakl  

„Z wołyńskiego kuferka”. Po części oficjalnej odbyły się rozmowy i wspomnienia dawnych dni.  
 

24-29.10. Tułowicka Jesień Artystyczna „ART.-MIKST”- odbyła się w ograniczonej ilości 

uczestników (50%). Była to prezentacja prac plastycznych 25 artystów amatorów. Nie odbył się 

wernisaż. Uczestnicy odbierali upominki ufundowane przez Marszałka Województwa Opolskiego 

i dyplomu po dostarczeniu na wyznaczone godziny prac. Wystawę można było zwiedzać od 

niedzieli do czwartku w warunkach rygoru pandemii i dystansie społecznym. Odbył się także 

warsztat malowania porcelany dla 10 osób wcześniej zapisanych i zajęcia florystyczne „Wianki 

jesienne na drzwi”. 
 

11.11. Uroczystość z okazji „100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości” pod pomnikiem 
„PAMIĘCI  POLEGŁYCH  NA  FRONTACH  WOJEN ŚWIATOWYCH”. Przedstawiciele 

jednostek samorządowych i zakładów pracy indywidualnie złożyli kwiaty ze względu  

na pandemię. 

 
6.12 Mikołajki – odbyły się mobilnie w postaci przejścia korowodu św Mikołaja po Tułowicach 

ulicami wyznaczonymi przez mieszkańców miasta (wskazania za pośrednictwem poczty 

internetowej i Faceboka). Mikołaj pozdrawiał dzieci czekające na niego w oknach domów. 

Mikołajowi towarzyszył a Śnieżynka i Bałwan Olaf (foto na Fb). 

15.12. Jarmark Bożonarodzeniowy  - w tym roku odbył się w internecie. Wszystkie prace zostały 

sfotografowane i wystawione na Faceboku. Zakupione, można było odebrać w bibliotece. 
  
 Imprezy zaplanowane na 2020 r. zostały zrealizowane wybiórczo zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zawieszania 

działalności instytucji kultury w czasie roku – jak wyżej wskazano. 

 

Realizując plan imprez kulturalno – rekreacyjnych, pozyskuje się środki z innych źródeł:  
  
 •  Marszałek Województwa Opolskiego–1000,00 zł – Patronat i zakup upominków-Tułowicka 

 Jesień Artystyczna „ART.-MIKST”, 
•  Starosty Opolskiego – 500,00 zł. - Patronat Starosty i zakup upominków - XVIII Tułowicki 

     Festiwal Piosenki z Serduszkiem,                
 •   Gminy Tułowice – Feriada – 1.675,00 zł  
• Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkiem – 350,00 zł. - Patronat Burmistrza i zakup    

nagród. 
 •  Wakacyjny projekt profilaktyczny „I ty możesz zostać Indianinem”2.436,49 zł. 
 

Do czasu przerwania działalności kulturalnej przez koronawirusa, współpracowano  

z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach w sprawie udziału zespołów 

artystycznych Szumiący Bór i Szydłowianki w spotkaniu biesiadnym do Bielicach. 

 

Od czerwca do września porządkowano pudła w magazynie wzorów porcelitowych. Było  

to związane z poszukiwaniami wzorów projektantów ceramiki Anny i Kazimierza Kowalskich 

pracujących w Fabryce Porcelitu Stołowego w Tułowicach do 1989 roku. Praca związana była  

z wystawą ich wzornictwa organizowaną przez Muzeum Śląska Opolskiego. Odnalezione wzory 

wypożyczono na czas określony do Opola (umowa TOK-2020). W zamian za wypożyczenie MŚO 

wykona Gminie Tułowice, czynne prace konserwatorskie papierowego wzornika projektanta  

z 1900 roku dawnej Fabryki Schlegelmilcha do projektu pozyskania środków finansowych 

wyposażenia Muzeum Ceramiki Tułowickiej po KOLEI. 

  
 

 

 



93 
 

Remonty, inwestycje, zakupy 
 

  Otwarcie sali widowiskowej nastąpiło w styczniu 2020 roku. Były tam tylko gołe ściany  

i podłoga bez sprzętu. 

Ze względu na deficyt środków finansowych w budżecie gminy, ośrodek kultury zrezygnował  

z realizacji projektu „Wiwat Pisanka” składanego za pośrednictwem LGD Partnerstwo Borów 

Niemodlińskich do Urzędu Marszałkowskiego i za kwotę: 83.500,00 zł. (dotacja celowa- 

rozliczona) zakupiono wyposażenie sali widowiskowej, takie jak: światła sceniczne, kurtyna 

elektryczna z lambrekinami, system wystawienniczy, rolety zewnętrzne, dekoracja okien, blaty 

stołów, krzesła, wyposażenie 2 garderób w blaty, do szatni: lady, kanapy i płyty z wieszakami 

naściennymi.  

Podwieszono lampy oświetleniowe do sufitu. Przeprowadzono instalacje elektryczną nad sufitem 

sali widowiskowej w celu sterowania światłami i nagłośnieniem. W celu wytłumienia dźwięków 

wyklejono ściany nieregularnymi płytami styrodurowymi. Całość została pomalowana  

i podświetlona. Ponadto pomalowano małą salę i przebudowano łazienki przy niej w celu 

wygospodarowania jeszcze jednego magazynu na nowe krzesła. Wykafelkowano łazienki. 

Otynkowano ściany magazynu i wylano wylewki w celu ułożenia wykładziny.  Anna Rup uszyła 

dodatkową kurtynę zasłaniająca dolną scenę sali widowiskowej.  

Wszystkie te prace wykonali pracownicy TOK-u sposobem gospodarczym w czasie zamknięcia. 

 
  
 Po przerwaniem działalności kulturalnej nie pracowano zdalnie. Cała załoga wykonywała 

najpierw niezbędne prace na swoich stanowiskach a później porządkowano zaplecza 

magazynowe, wykonano 2 metrową pisankę ze styropianu i ubytkowano książki w bibliotece. 

Zrealizowano zaległe remonty: wstawiono drzwi do siłowni i pomalowano samą siłownię. 
  
   
 Od lutego br. instruktor Anna Rup wraz z dyrektorem Heleną Wojtasik i Stowarzyszeniem 

Twórców Ludowych Opolszczyzny, napisały projekt do Instytutu Dziedzictwa Narodowego przy 

Ministerstwie Kultury, wpisujący umiejętność wykonywania pisanek na krajową listę 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Komisja ministerialna wniosek oceniła pozytywnie. 

Mamy wpis na listę niematerialnego dziedzictwa kultury „Pisanie pisanek techniką batiku na 

Śląsku Opolskim”. W październiku z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa wraz z Domem 

Kultury w Kluczborku i Ośrodkiem Kultury i Sportu w Olszance promowano pisankę. Powodem 

były miejsca powstawania pisanek (filmik na Faceboku). 
 

Począwszy od pierwszego zamknięcia w marcu bibliotekarka Dorota Garbiec i Helena Wojtasik 

przywiozły do ośrodka kultury własne maszyny do szycia, bawełniane tkaniny i rozpoczęły szycie 

maseczek. Przez cały czas zamknięcia gospodarki do 7 maja szyły maseczki dla mieszkańców 

gminy Tułowice. Uszyły ok. 1000 sztuk różnokolorowych maseczek. Zostało to udokumentowane 

na filmie „Z potrzeby serca szyją maseczki”, nakręconym przez TV Tułowice. Można go oglądać 

na Youtube.  
 

 Ponownie w listopadzie zespół Anna Rup  i dyrektor Helena Wojtasik rozpoczął pracę nad 

drugim projektem   do Instytutu Dziedzictwa Narodowego przy Ministerstwie Kultury pod nazwą 

„Praźnik w Skarbiszowicach”, dedykowany historii postawienia KRZYŻA w Skarbiszowicach  

i pamięci Polaków poległych w obronie Przebraża z Bandami UPA na Wołyniu, skąd przybyli  

w celu osiedlenia prawie wszyscy mieszkańcy Skarbiszowic. 
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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.  
  
Inne działania statutowe. 

   
 W ośrodku działa wypożyczalnia strojów, z której korzystają mieszkańcy naszej gminy 

przez okrągły rok.  Wypożyczalnia działa nieodpłatnie. Mimo zawieszenia działalności, 

mieszkańcy korzystali z niej wypożyczając stroje dla przedszkolaków przez cały rok. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOTO: Europejskie Dni Dziedzictwa w Tułowickim Ośrodku Kultury 
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Statystyka  
uczestnictwa mieszkańców miasta i gminy Tułowice  

w imprezach i zajęciach organizowanych i współorganizowanych 
przez Tułowicki Ośrodek Kultury w 2020 r. 

 
 

Lp. Nazwa imprezy Termin 
realizacji/miejsce 

Liczba wejść widzów 

/osób/ 
1 Bal karnawałowy dla dzieci „Wróżki ” 11.01/ sala widowiskowa  91 
2 28. Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy  12.01/sala widowiskowa  550 
3 Bieg Policz się z cukrzycą 12.01/ teren Tułowic 230 
4 Koncert kolędowy chóru FRATERNITAS z 

kościoła Franciszkanów w Nysie 
19.01/Tułowice 190 

5 Babski Comber „Parami” 01.02/ sala widowisko 96 
6 XIX Festiwal Piosenki z Serduszkiem 14.02/ sala widowiskowa  68 / 210 
7 Feriada z wycieczkami 28.01 - 10.02 232 
8 Warsztaty pisania jaj dla dzieci 28.01-10.03  Tułowice 93 
9 Warsztaty pisania jaj dla zorganizowanych grup  26.02-09.03 / Tułowice  36 

10 Wojewódzki Konkurs Zdobienia jaj 

Wielkanocnych dla Dzieci  KROSZONKI 2020 
06.03/ Muzeum Wsi 

Opolskiej 
 15 

11 Wojewódzki Konkurs Zdobienia jaj 

Wielkanocnych dla Dorosłych KROSZONKI 

2020 

07.03/ Muzeum Wsi 

Opolskiej 
7  

12 Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych 03.04/ Kościół Parafialny  4 palmy 
13 Zajęcia profilaktyczne „I Ty możesz 

zostać Indianinem” 

06-17.07. Plener 20 

14 Europejskie Dni Dziedzictwa  12.10.    sala widow. 7  

  15 Europejskie Dni Dziedzictwa 13.10.            Skarbiszowice, 

Stodoła Koncertowa 
 16 Tułowicka Jesień Artystyczna „ART.-

MIKST”- 

24-29.10.   

sala            

widowiskowa 
       25 artys./45  

 17          Wystawa fotografii 

przyrodniczej B. Kardasza 

      26.10.           Hol TOK 
               300 

  18 Uroczystość z okazji „100 Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości” 

11.11.  

                 

  19 Mikołajki   6.12              Plener 

20 Jarmark Bożonarodzeniowy  -  15.12              Internet 

13 Uroczyste obchody 225. Rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 
02.05 / Tułowice Indywidualne składanie 

wiązanek  
14 Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków    17/COWID-19 

15 Zespoły wokalne Szumiący Bór i 

Szydłowianki 

 
02.02-11.03 i 14.07-17.10 

 

13 osób 

16 Zajęcia teatralne Od 05.02 do 10.03 i od 15.07-

17.10 
12 osób 

17 Aerobik/Zumba  05.01-11.03 i 08.06do17.10 160/COWID-19 
18 Zajęcia dla kobiet w siłowni 05.01-11.03 i 08.06do17.10  589/COWID-19 
19 Zajęcia dla mężczyzn w siłowni 05.01-11.03 i 08.06do17.10  878/COWID-19 
20 Zajęcia taneczne zespół ZUMBA KIDS 1x w tyg. do 11.03 i 08.09-

17.10 
168/COWID-19 

21 Spotkania Klubu Seniora 05.01-11.03  135/COWID-19 
22 Odwiedziny w bibliotece  Do 11.03 i 08.06-31.12 1845 
23 Spotkania DKK 2 spotkania do 11.03   9 
24 Wypożyczenia w bibliotece  10689 



96 
 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 

W TUŁOWICACH ZA 2020 ROK. 
 

Liczba dzieci wg stanu na grudzień 2020 r.: 139 

Liczba oddziałów: 6 (dzieci w wieku od 3 do 5 lat: „Biedronki”, „Jagódki”, „Żabki”, 

„Stokrotki”, „Muchomorki”, „Motylki”)  

Liczba pracowników pedagogicznych: 11 

Liczba pracowników obsługi: 15 

Realizowane programy/projekty/innowacje: 
- Program wychowania przedszkolnego ,,Kocham przedszkole", M. A. Pleskot, A. Staszewska-  

   Mieszek, Wyd. WSiP, ISBN 978- 83-02-17115-4 

- Program wychowania przedszkolnego Planeta Dzieci- prawda, dobro, piękno w świeci   

  wartości, autor: Jolanta Wasilewska, wydawnictwo WSiP; 
- ,,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 

- Program Wychowawczy – opracowany przez nauczycieli Przedszkola Publicznego  

  w Tułowicach; 
- Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem” opracowany przez nauczycieli Przedszkola    

  Publicznego w Tułowicach; 
- Program profilaktyki opracowany przez nauczycieli Przedszkola Publicznego w Tułowicach; 
- Program realizacji wewnątrzprzedszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Przedszkolu  

  Publicznym w Tułowicach;  
- Program profilaktyki logopedycznej opracowany przez nauczycielki Przedszkola Publicznego   

   w Tułowicach.  

- „Zabawy z matematyką”- innowacja pedagogiczna;  
- „Kubusiowi przyjaciele natury”- program edukacyjny o tematyce ekologicznej;  
 - „Mały Miś w świecie wielkiej literatury/w świecie emocji”- rozwijanie inteligencji  

    emocjonalnej dzieci, kształtowanie nawyków czytelniczych;  
- „Pory roku w mojej miejscowości”- innowacja pedagogiczna;  
- „Nietypowe święta w przedszkolu"- innowacja pedagogiczna;  
-  Zabawa Sztuką. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny;  
- „Pomagamy w walce z koronawirusem” –projekt edukacyjny połączony z pozyskaniem dla  

   przedszkola środków dydaktycznych (gry, układanki);  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Zajęcia dodatkowe w ramach godzin statutowych:  

- „Teatr małego aktora”- koło teatralne;  

- „Gimnastyka ważna sprawa, dla przedszkolaków to zabawa"- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej   

    w grupie Stokrotek.  

Projekty finansowane ze środków UE: 

 

1. „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-

23.10.2021. 

Ważniejsze wydarzenia: 

Styczeń: 
- Występy artystyczne dzieci z okazji „Dnia babci i dziadka”- spotkanie z udziałem członków 

rodzin; 
- Występy artystyczne podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sali 

widowiskowej TOK,  

- „Bajkowy Bal Karnawałowy”,  

- Zajęcia ruchowe związane z gospodarką odpadami w ramach projektu organizowanego 

przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska pt. „Prowadzenie działań informacyjno-

edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej” 
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Luty: 
- Występy artystyczne dzieci z okazji 50-lecia pożycia par małżeńskich; 
- udział najstarszej grupy przedszkolaków w zajęciach integracyjno-adaptacyjnych w PSP 

   w Tułowicach; 
- Przedstawienie interaktywne „Wędrówki przez wiersze” w wykonaniu teatru własnego   

  W. Stanisławiak;  

Marzec: 

- „Muzyka łączy pokolenia”- spotkanie dzieci z przedstawicielkami zespołu „Szumiący  

    Bór”; 

-  Spotkanie edukacyjne z pielęgniarką poświęcone tematyce higieny;  

-  Wyjazd grup starszych do Niemodlina na spektakl teatralny pt. „Kot w bytach”  

    w wykonaniu Teatru ACZEMU;  

- Wystawa prac plastycznych „Moja ulubiona postać z bajki”;  

Kwiecień: 
- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu- akcja edukacyjna;  

Wrzesień: 

- Obchody Dnia Przedszkolaka; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zielony dzień- eco zajęcia, tworzenie w myśl zasady „coś z niczego” drugie życie dla plastiku, 

papieru, metalu;  

Październik: 
- Obchody Dnia Edukacji Narodowej; 
- Pasowanie na przedszkolaka/starszaka- uroczystości grupowe; 
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- Przyjaciel pudel- warsztaty dogoterapii; 

 

 

- Zwiedzanie wystawy rękodzieła ART-MIX w Tułowicach;  
- „Dzień dyni”- zabawy ruchowe, wystawa dyniowych stworków w przedszkolu;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- „Eco-zawody”- wystawa prac plastycznych;  

- „Sadzimy drzewa”- udział dzieci w akcji zorganizowanej przez Nadleśnictwo Tułowice;  
 

 

- udział dzieci w zajęciach on-line o tematyce ekologicznej pt. „Eko-bohater”- 

zorganizowanych przez Aglomerację Opolską;  
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Listopad: 
- Obchody Święta Niepodległości- udział w akcji „Szkoła do hymnu”;  
 

 

 

 

 

 

- Dzień Pluszowego Misia w eco odsłonie;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Urodziny marchewki- przełamywanie oporów przed nowymi potrawami;  
- Andrzejkowe zabawy z dziećmi;  
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Grudzień: 
- „Eco- prezent dla Mikołaja”- prace grupowe z wykorzystaniem materiałów pochodzących z  

recyklingu; 
- Spotkanie z Mikołajem;  
 

 

- „Pij wodę”- zajęcia promujące wodę w zamian słodkich napojów;  
- Pieczenie pierników świątecznych przez dzieci;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- „Jasełka”- przedstawienie w wykonaniu dzieci z koła teatralnego naszego przedszkola dla 

przedszkolaków; 
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Ze względu na okresy pracy zdalnej, działania dydaktyczno-wychowawcze były prowadzone  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele publikowali  

na podstronach internetowych grup propozycje zabaw oraz materiały edukacyjne  

do wykorzystania przez dzieci i rodziców w domu. Z okazji świąt i uroczystości, które nie mogły 

się odbyć na terenie przedszkola z uwagi na reżim sanitarny nauczyciele z dziećmi 

przygotowywali nagrania występów artystycznych, które następnie były udostępniane rodzicom.  

 

Udział w akcjach proekologicznych oraz charytatywnych: 
- Udział w akcji „Góra grosza”; 
- Kasztanobranie – zbiórka kasztanów dla firmy farmaceutycznej połączona z pozyskaniem 

funduszy na działania przedszkola;  
- Zbiórka nakrętek na cele charytatywne;   
- Zbiórka rzeczy (słodycze, środki czystości, przybory szkolne) dla Domu Dziecka w 

Chmielowicach.  

 

Udział w konkursach/wystawach: 
- „Nasza przyszłość – odnawialne źródła energii w moim regionie”- konkurs plastyczny. Zajęcie 

I miejsca przez Lenę Kretowicz i zdobycie cennej nagrody; 

- „Segregujemy odpady- dbam o dobro Ziemi”- konkurs plastyczny; 
- „Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie- trudne wierszyki łamiące języki” – udział 

wybranych dzieci w konkursie logopedycznym;  
- Konkurs „Kodeks zdrowego przedszkolaka” – dzieci otrzymały dyplomy i nagrody za udział w 

konkursie;  
-  Konkurs plastyczny "Komunikacja bez barier".  

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: 
-  z Gminną Biblioteką Publiczną- promowanie czytelnictwa;  
- z Publiczną Szkołą Podstawową: zajęcia adaptacyjne i integracyjne dla dzieci 5-letnich;  
- z Nadleśnictwem Tułowice: sadzenie drzew; 
- z TOK: przygotowanie nagrań występów artystycznych dzieci na finał WOŚP; 
- 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; 
- z Powiatową Stacją Sanitarno-epidemiologiczną w Opolu: realizacja projektów 

prozdrowotnych „Czyste powietrze wokół nas” i „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.  

 

Wzbogacenie bazy materialnej i dydaktycznej: 
Sale zabaw zostały doposażone w zabawki oraz pomoce dydaktyczne. 
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SPRAWOZDANIE  
 Z  DZIAŁALNOŚCI  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ                                       

IM. JANA PAWŁA II W TUŁOWICACH W ROKU 2020 

I. Informacje ogólne o szkole (na dzień 26 czerwca 2020 r.: 

1. Liczba uczniów: 336 

2. Liczba oddziałów: 16 

3. Liczba wychowanków w oddziałach przedszkolnych: 34 

4. Liczba oddziałów przedszkolnych: 2 

5. Liczba nauczycieli: 37 

• Stażystów: 0 

• Kontraktowych: 3 

• Mianowanych: 10 

• Dyplomowanych: 24 

 

II. Informacje ogólne o szkole (na dzień 30 września 2020 r.): 

1. Liczba uczniów: 338 

2. Liczba oddziałów: 16 

3. Liczba wychowanków w oddziałach przedszkolnych: 42 

4. Liczba oddziałów przedszkolnych: 2 

5. Liczba nauczycieli: 36 

• Stażystów: 0 

• Kontraktowych: 3 

• Mianowanych: 6 

• Dyplomowanych: 27 

 

Działania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze podejmowane przez szkołę w 2020 r.: 

15 stycznia 2020 
Zajęcia grupy przedszkolnej w Gminnej Bibliotece Publicznej                              

w Tułowicach 

29 stycznia 2020 Spotkanie z podróżnikiem - „Indonezja – wulkany Jawy i duchy Bali” 

30 stycznia 2020                 Udział uczniów klas 1-3 w zajęciach edukacyjnych -  

Naukowa epidemia -mary i alchemia "Zaelektryzowani". 
4 lutego 2020 W aptece – zajęcia edukacyjne dla grupy przedszkolnej 

luty 2020 
Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka w klasach 1-3 i oddziałach 

przedszkolnych 

6 lutego 2020 Apel dotyczący bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych 

26 lutego 2020 Wizyta pięciolatków w naszej szkole 

4 marca 2020  
Wizyta przedszkolaków w Banku Spółdzielczym w Tułowicach w ramach 

projektu „Pieniądze”  

5 marca 2020 Wyjazd klasy 1 c do schroniska zwierząt 

6 marca 2020 Akcja Samorządu Uczniowskiego pt. „Niezła babka” 

9 marca 2020 Uroczyste obchody Dnia Kobiet 
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12 marca 2020 
Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkole ze względu na pandemię, wdrażanie 

procedur związanych z nowym zagrożeniem 

16 marca 2020 Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej 

6 kwietnia 2020 Dzień książek dla dzieci – obchody międzynarodowego święta w formie on-line  

11 maja 2020 
Finał szkolnego konkursu plastycznego „Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze 

będzie normalnie” 

18 maja 2020                                       Zdalne obchody  

              100 rocznicy urodzin KAROLA WOJTYŁY  1920 – 2020 
1 czerwca 2020 

• Obchody Dnia Dziecka- zdalnie i stacjonarnie 
17 czerwca 2020 

• Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

14 czerwca 2020 

Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Dyktanda (nie tylko) dla Mistrzów 

organizowanego przez Instytut Rozwoju Oświaty w Warszawie. Znaczące 

osiągnięcia naszych uczniów. 

16-18 czerwca 2020 Egzamin ósmoklasisty z zachowaniem reżymu sanitarnego 

26 czerwca 2020 Zakończenie wyjątkowego roku szkolnego 2019/2020 

26 czerwca 2020 Zwycięstwo w zmaganiach o Podwórko Talentów Nivea  

29 czerwca 2020 

Podpisanie umowy pomiędzy Wojewodą Opolskim reprezentowanym przez 

Opolskiego Kuratora Oświaty, a Gminą Tułowice jako organem prowadzącym 

Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Tułowicach w sprawie 

wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa” 

1 września 2020 
 Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 według ustalonego harmonogramu i z 

zachowaniem reżimu sanitarnego 

24 września 2020 Spotkanie z policjantem – Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze 

2 października 2020 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

14 października 2020 Dzień Edukacji Narodowej 

16 października 2020 Zdalne obchody Święta Patrona Szkoły 

23 października 2020 Szkolny konkurs OMNIBUS w klasie 2 

30 października 2020 Pasowanie na ucznia w klasach pierwszych 

2 listopada 2020 Rozpoczęcie budowy placu zabaw 

11 listopada 2020 Obchody Święta Niepodległości – zdalnie i stacjonarnie 

19 listopada 2020 Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci 

19 listopada 2020 Udostępnienie placu zabaw Podwórko Talentów Nivea dla dzieci 

23 listopada 2020 

Udział w Akcji charytatywnej pod nazwą POMOCOVI(D), która ma na celu 

wsparcie pacjentów chorych na Covid - 19 przebywających w opolskich 

szpitalach i niemodlińskim SZOZ. 

25 listopada 2020 Światowy dzień Pluszowego Misia 

27 listopada 2020 Zabawa Andrzejkowa w grupie przedszkolnej 
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4 grudnia 2020 Pasowanie na przedszkolaka 

 7 grudnia 2020 Mikołajki w reżimie sanitarnym 

16 grudnia 2020 
Świąteczny projekt małego wolontariatu – I Ty możesz zostać Świętym 

Mikołajem” zorganizowanym na rzecz podopiecznych tułowickiego Caritasu 

22 grudnia 2020 
Ogłoszenie wyników konkursu "Najpiękniejsza szopka lub ozdoba 

bożonarodzeniowa" 

 

W 2020 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! 

• Programach rządowych: 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, dzięki któremu pozyskano                                 

12 000 zł na zakup nowości czytelniczych do biblioteki szkolnej, 

 Zdalna szkoła, w którym pozyskano 17 laptopów i 2 modemy na wsparcie uczniów 

i nauczycieli mających problemy z dostępem do sprzętu niezbędnego do zdalnej 

edukacji, 

 Zdalna szkoła+ , dzięki któremu pozyskano 18 laptopów. 

• Programach profilaktycznych oraz projektach społecznościowych:  

 „Historia Misia - Nie bij mnie, kochaj mnie!”, 

 Dzień życzliwości i pozdrowień, 
• Akcjach charytatywnych, działaniach na rzecz drugiego człowieka i środowiska: 

 Dary dla schroniska zwierząt w Opolu – akcja wolontariuszy Klubu Juniora, 

 Maraton pisania listów z Amnesty International - akcja w obronie praw człowieka 

na świecie, 

 „I ty możesz zostać Św. Mikołajem”, 

 Udział w akcji charytatywnej pod nazwą POMOCOVI(D), która miała na celu 

wsparcie pacjentów chorych na Covid - 19 przebywających w opolskich szpitalach 

i niemodlińskim SZOZ. 

 Akcja wolontariatu szkolnego związana z przygotowaniem paczki świątecznej dla 

naszego ucznia objętego nauczaniem indywidualnym w domu. 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach brali udział                          

w licznych projektach edukacyjnych: 

• Lektura w pudełku; 

• Każdy z nas bywa jeżozwierzem… 

• Mona Lisa – najsłynniejsza celebrytka świata; 

• „Mama, mamusia, mateńka”; 

• English grammar fashion show; 

• Wakacje z Matzoo 2020; 

• Dzień spadającego liścia; 

• Co za historia. 
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Zdalna szkoła 

1 czerwca, Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski przekazał Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej Pani Justynie Paszkowskiej sprzęt komputerowy i akcesoria zakupione w ramach 

Programu polska Cyfrowa - „Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu  

o wysokich przepustowościach „ZDALNA SZKOŁA”. Celem projektu jest zakup sprzętu 

komputerowego dla uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji 

materialnej w celu realizacji nauczania zdalnego oraz dla nauczycieli nieposiadających 

odpowiedniego sprzętu umożliwiającego prowadzenie zajęć w formie zdalnej. W ramach 

dofinansowania Gmina Tułowice zakupiła 17 laptopów, dwa modemy zwiększające 

przepustowość sieci oraz 17 kompletów słuchawek umożliwiających komunikację w trakcie lekcji 

on-line. 

Zadanie w całości zostało zrealizowane ze środków unijnych, a kwota dofinansowania wyniosła 

60 000 zł. 
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Zdalna szkoła + 

16 listopada, Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski przekazał Dyrektorowi Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, Pani Justynie Paszkowskiej sprzęt komputerowy w ramach 

Programu Polska Cyfrowa - „Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu  

o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA+”. Celem projektu jest zakup sprzętu 

komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom pochodzącym z rodzin 

wielodzietnych (3+). W ramach dofinansowania Gmina Tułowice zakupiła 18 laptopów, 

umożliwiających komunikację w trakcie lekcji on-line.  

Zadanie w całości zostało zrealizowane ze środków unijnych, a kwota dofinansowania wyniosła 

44 988,48 zł. 
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 Podwórko talentów Nivea 

W dniu 2 listopada 2020 roku ruszyła budowa nowego placu zabaw przy naszej szkole. 

Przypominamy, że Podwórko Talentów Nivea wywalczyliśmy w ramach tegorocznego plebiscytu, 

w którym dzięki codziennemu głosowaniu uzyskaliśmy dokładnie 25 112 głosów. Zajęliśmy  

w ten sposób miejsce wśród zwycięzców konkursu Nivea. Po etapie przygotowań nadszedł czas 

na rozpoczęcie inwestycji. Sami zobaczcie jak powstaje piękny plac zabaw. 
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Wybrane wydarzenia z życia szkoły: 

„Indonezja – wulkany Jawy i duchy Bali” – spotkanie z podróżnikiem 
 

29 stycznia 2020 roku po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole znanego opolskiego podróżnika 

- pana Przemysława Supernaka (SUPERGLOB). Tym razem pan Przemek zabrał nas w daleką 

podróż po Indonezji. Poznaliśmy tropikalny klimat, ciekawe okazy fauny i flory oraz różnorodną 

kulturę, prastare świątynie i niezwykłe, tajemnicze obyczaje i rytuały miejscowych plemion. 

Uczniowie od klasy czwartej po ósmą z zapartym tchem słuchali opowieści o wulkanach 

znajdujących się na Jawie, a także o trybie życia miejscowej ludności. Na Bali zwanej „wyspą 

tysiąca świątyń” mogliśmy podziwiać przepiękną architekturę tych budowli oraz posłuchać                      

o przedziwnym i zaskakującym rytuale z duchami w roli głównej...To była wspaniała lekcja 

geografii, przyrody, historii, kultury i tolerancji! 
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„Żabki” i „Biedronki” w szkole 
 

26-27 lutego 2020 roku szkołę odwiedziły pięciolatki z grup przedszkolnych "Żabki" i „Biedronki”  

z Przedszkola Publicznego w Tułowicach.  Celem wizyty było poznanie szkoły. Sześciolatki  

z grupy „Pszczółki” poprzez wspólne zabawy oraz ćwiczenia na tablicy multimedialnej pokazały młodszym 

kolegom, że życie w szkole jest radosne, a dzień upływa pomiędzy zabawą i nauką. Następnie goście 

zwiedzili szkołę w towarzystwie kolegów z grupy „Smerfy”. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej 

atmosferze. Na zakończenie przedszkolaki otrzymały upominki. 
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Sukces uczennicy klasy VIII b 

Uczennica z klasy VIII b Magdalena Szczygieł ze wspaniałym efektem połączyła zdolności 

literackie z troską o naszą planetę.  

Magdalena, pod kierunkiem p. J. Pączek napisała bajkę ekologiczną pt.: „Historia plastikowej 

butelki”. Opowiadanie zdobyło I miejsce w Konkursie Wiedzy z Zakresu Gospodarki 
Odpadami zorganizowanym przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. Oprawę graficzną do 

ekologicznej bajki wykonała jej koleżanka z klasy Anna Puszczewicz. Serdecznie gratulujemy 

nagrody i tak udanej współpracy. Brawo!!! 
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„JESZCZE BĘDZIE PRZEPIĘKNIE, JESZCZE BĘDZIE NORMALNIE” 

Pod koniec kwietnia ogłoszono w naszej szkole konkurs plastyczny pt. „Jeszcze będzie 

przepięknie, jeszcze będzie normalnie”. Mimo, iż byliśmy zamknięci w domach, to prac 

konkursowych wpłynęło ponad pięćdziesiąt. Nasi kreatywni, pełni zapału i zaangażowania 

uczniowie nie zawiedli. 

Prace plastyczne zostały powieszone na szkolnym płocie tak, by przechodzący mieszkańcy 

Tułowic mogli je oglądać. Nasza „uliczna wystawa” dodawała otuchy w tym trudnym czasie, 

pokazywała światełko nadziei i optymizm dzieci.  

Prace plastyczne zostały powieszone na szkolnym płocie tak, by przechodzący mieszkańcy 

Tułowic mogli je oglądać. Nasza „uliczna wystawa” dodawała otuchy w tym trudnym czasie, 

pokazywała światełko nadziei i optymizm dzieci.  

 

 

 

 

 

 


