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Gmina Tułowice 
Raport o Stanie Gminy  

za 2021 r. 

 
  

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

                                                                           „Pociąg może zbudować relacje...” 

Uroczyste otwarcie przystanków kolejowych w Sołectwie Goszczowice  
i Sołectwie Szydłów (Centrum) w dniu 14 czerwca 2021 r. 

 

Foto: Okolicznościowy bilet kolejowy wykonany w związku z uroczystością otwarcia 
         przystanków kolejowych w Goszczowicach i Szydłów Centrum w dn.14.06.2021r. 
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Foto: Uroczyste otwarcie przystanków kolejowych w Goszczowicach oraz Szydłów Centrum 
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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 2021 r., 

wynosi: 5.103 osoby. (w tym mężczyźni ogółem -2479; kobiety ogółem -2624).  Struktura 

wiekowa mieszkańców Tułowic przedstawia się następująco:    

 

• Mężczyźni    <  6 lat       -   122  

• Kobiety        <   6 lat       -   116 

• Mężczyźni   < 15 lat      -    226  

• Kobiety       < 15 lat       -    217  

• Mężczyźni   < 19 lat       -   174   

• Kobiety        < 19 lat      -    146  

• Mężczyźni   < 65 lat       -  1526  

• Kobiety        < 60 lat        - 1329  

• Mężczyźni >= 65 lat     -      431   

• Kobiety      >= 60 lat     -      816  
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Na dzień 31.12.2021 r. w Gminie Tułowice: 

*  liczba urodzeń wyniosła łącznie: 26  (w tym: Mężczyźni -8; Kobiety -18), 

*  liczba zgonów wyniosła łącznie: 60  (w tym: Mężczyźni -31; Kobiety -29), 

*  liczba zawartych ślubów wyniosła łącznie: 39. 

 

Rolnictwo 

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

na terenie Gminy Tułowice wynosi 249. 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 33 gospodarstw prowadzących 

działalność rolną.  

 

Przedsiębiorcy 

Na podstawie wygenerowanego dnia 13.05.2022 r. raportu z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej działających w 2021 r. na terenie Gminy Tułowice 

przedsiębiorstw było 285 w tym aktywnych przedsiębiorców jest 215 z zawieszoną 

działalnością 50. Na podstawie raportu gminnego o przedsiębiorcach działających na terenie 

gminy pod względem rodzaju wykonywanej działalności stwierdzić należy, iż przeważającym 

rodzajem działalności są: 

 

• handel                                                                 47     wpisów, 

• przetwórstwo przemysłowe                                41     wpisów, 

• budownictwo                                                      40     wpisów, 

• naukowa, techniczna                                          20     wpisów, 

• rolnictwo, leśnictwo, rybactwo                          16     wpisów, 

• usługowa                                                            54     wpisów, 

• transport, gospodarka magazynowa                   18     wpisów, 

• opieka zdrowotna, pomoc społeczna                 16      wpisów,            

• finansowa, ubezpieczeniowa                             12      wpisów, 

• inna                          21      wpisów. 

 

Na terenie miejscowości Tułowice utworzona została podstrefa Specjalnej Strefy 

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

które zatrudniają łącznie około 305 osób. Powyższe dane potwierdzają,  

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

pozarolniczej.  
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Foto: Gmina Tułowice – Staw Hutnik w Sołectwie Tułowice Małe 

 

 

Foto: Gmina Tułowice – Staw w Sołectwie Goszczowice 
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SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU 

GMINY TUŁOWICE ZA 2021 ROK. 

 
 

DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDZETU 

 

Budżet Gminy Tułowice na rok 2021 został uchwalony uchwałą Nr XXV/138/20 Rady Miejskiej  

w Tułowicach w dniu 17 grudnia 2020 r.  przedstawiał się następująco: 

  

DOCHODY BIEŻĄCE 23 002 567,00 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 1 427 353,00 zł 

-  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  

   realizację własnych zadań bieżących gmin  

   (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  

   § 2030 244 000,00 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 4 345 000,00 zł  

-  wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 99 000,00 zł 

-  część oświatowa subwencji ogólnej 4 371 916,00 zł 

-  część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 617 430,00 zł 

-  udział gminy w podatkach stanowiących dochód   

   budżetu państwa 4 087 818,00 zł 

  

  

DOCHODY MAJĄTKOWE 1 297 443,00 zł 

w tym:       

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz   

   prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 941 000,00 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 355 442,27 zł 

  

DOCHODY OGÓŁEM 24 300 010,00  zł  

PRZYCHODY 1 000 000,00 zł 

w tym:    
- przychody z zaciągniętych pożyczek  

  i kredytów na rynku krajowym 500 000,00 zł 

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym  

budżetu 

500 000,00 zł 

                                                                              

DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 25 300 010,00  zł 

  

  
WYDATKI BIEŻĄCE 21 655 010,00  zł 

w tym:  

- na wynagrodzenia i składniki wynagrodzeń 9 265 403,00 zł 

- wydatki na zadania statutowe 5 018 805,00 zł 

- dotacje na zadania bieżące 939 000,00 zł 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 336 802,00 zł 

- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek) 95 000,00 zł 
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WYDATKI MAJĄTKOWE 2 470 000,00 zł 

 w tym:  

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 470 000,00 zł 

  

WYDATKI OGÓŁEM 24 125 010,00 zł 

 

 

 

  

ROZCHODY 1 175 000,00 zł 

w tym:  

- spłata kredytów i pożyczek 1 175 000,00 zł 

  

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 25 300 010,00 zł 

  

  

  

 

 

Zmiany w planie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Gminy Tułowice 

wprowadzone w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w układzie tabelarycznym 

przedstawia tabela.   
 

 

 Kategoria Numer 

Data 

podjęcia Wydatki Dochody Przychody Rozchody 

1. Uchwała budżetowa 

Uchwała 

XXV/138/20 17.12.2020 24 125 010,00 zł 24 300 010,00 zł 1 000 000,00 zł 1 175 000,00 zł 

2. 

Uchwała zmieniająca 

budżet 

Uchwała 

XXVI/142/21 28.01.2021 1 591 146,66 zł 182,22 zł 1 590 964,44 zł 0,00 zł 

3. 

Uchwała zmieniająca 

budżet 

Uchwała 

XXVII/149/21 25.02.2021 -37 670,00 zł -37 670,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4. 

Uchwała zmieniająca 

budżet 

Uchwała 

XXVIII/154/21 25.03.2021 1 424 144,88 zł -24 827,59 zł 1 448 972,47 zł 0,00 zł 

5. 

Zarządzenie 

zmieniające budżet 

Zarządzenie 

223/2021 31.03.2021 -5 115,00 zł -5 115,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6. 

Zarządzenie 

zmieniające budżet 

Zarządzenie 

225/2021 20.04.2021 268,37 zł 268,37 zł 0,00 zł 0,00 zł 

7. 

Zarządzenie 

zmieniające budżet 

Zarządzenie 

227/2021 28.04.2021 70 205,39 zł 70 205,39 zł 0,00 zł 0,00 zł 

8. 

Uchwała zmieniająca 

budżet 

Uchwała 

XXIX/159/21 06.05.2021 18 226,00 zł 18 226,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9. 

Zarządzenie 

zmieniające budżet 

Zarządzenie 

233/2021 28.05.2021 48 373,15 zł 48 373,15 zł 0,00 zł 0,00 zł 

10. 

Uchwała zmieniająca 

budżet 

Uchwała Nr 

XX/169/21 24.06.2021 431 677,69 zł 431 677,69 zł 0,00 zł 0,00 zł 

11. 

Zarządzenie 

zmieniające budżet 

Zarządzenie 

239/2021 30.06.2021 -149 284,14 zł -149 284,14 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 12 

Uchwała zmieniająca 

budżet 

Uchwała 

XXXI/172/21  08.07.2021 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

13. 

Zarządzenie 

zmieniające budżet 

Zarządzenie Nr 

241/2021 13.07.2021 4 511,29 zł 4511,29 zł 0,00 zł 0,00 zł 

14. 

Uchwała zmieniająca 

budżet 

Uchwała 

XXXII/175/21 19.08.2021 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

15. 

Uchwała zmieniająca 

budżet 

Uchwała 

XXXIII/180/21 30.08.2021 34 122,85 zł 34 122,85 zł 0,00 zł 0,00 zł 

16. 

Uchwała zmieniająca 

budżet 

Uchwała 

XXXIV/185/21 30.09.2021 165 169,61 zł 165 169,61 zł 0,00 zł 0,00 zł 

17. 

Zarządzenie 

zmieniające budżet 

Zarządzenie 

253/2021 30.09.2021 2 489,06 zł 2 489,06 zł 0,00 zł 0,00 zł 

18. 

Zarządzenie 

zmieniające budżet 

Zarządzenie 

255/2021 12.10.2021 36 244,51 zł 36 244,51 zł 0,00 zł 0,00 zł 

19. 

Uchwała zmieniająca 

budżet 

Uchwała 

XXXV/191/21 28.10.2021 -479 440,00 zł 20 560,00 zł -500 000,00 zł 0,00 zł 
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20. 

Uchwała zmieniająca 

budżet 

Uchwała 

XXXVI/198/21 29.11.2021 19 923,47 zł 19 923,47 zł 0,00 zł 0,00 zł 

21. 

Zarządzenie 

zmieniające budżet 

Zarządzenie 

270/2021 03.12.2021 3 080,00 zł 3 080,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

22. 

Uchwała zmieniająca 

budżet 

Uchwała 

XXXVII/212/21 16.12.2021 76 853,96 zł 76 853,96 zł 0,00 zł 0,00 zł 

23. 

Zarządzenie 

zmieniające budżet 

Zarządzenie 

274/2021 22.12.2021 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

24. 

Zarządzenie 

zmieniające budżet 

Zarządzenie 

275/2021 31.12.2021 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 27 389 937,75 25 025 000,84 3 539 936,91 1 175 000,00 

      

 
 

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku: 

● plan dochodów wzrósł o 724 990,84 zł do kwoty 25 025 000,84 zł; 

● plan wydatków wzrósł o 3 264 927,75 zł do kwoty 27 389 937,75 zł; 

● plan przychodów wzrósł o 2 539 936,91 zł do kwoty 3 539 936,91 zł; 

● plan rozchodów nie uległ zmianie. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Tułowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w 

kwocie  

2 364 936,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. 

 

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-

2020 ujęto na wykresie poniżej:  

Wynik budżetu Gminy Tułowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020. 
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INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU  

W 2021 Roku 
 

 

Lp. 

 

    Nazwa zadania 

 

Rozdział 

 

Wykonanie 

[zł] 

 

                                Uwagi: 

Zadania   inwestycyjne 

 

 

1. 

 

 

Droga transportu 

rolnego  

 

 

01095 

 

 

7 995,00  

W ramach zadania przystąpiono do 

wykonywania projektu fragmentu drogi  

dojazdowej do gruntów rolnych w 

Goszczowicach  (tzw. droga na poligon)  oraz 

projektu  osadnika wód opadowych, z 

przeznaczeniem  do Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych.  

 

 

2. 

 

Koncepcja ścieżki 

pieszo-rowerowej w 

Tułowicach Małych 

 

 

60014 

 

 

12 300,00 

Wykonano koncepcję chodnika i ścieżki pieszo-

rowerowej w Tułowicach Małych od 

skrzyżowania z drogą wojewódzka 405, 

koncepcję przejścia przez rzekę Ścinawa 

Niemodlińska oraz wyprowadzenia ścieżki w 

kierunku Skarbiszowic.  

 

 

3. 

 

 

Przebudowa   

ul. Pocztowej  

 

 

60016 

 

 

658 659,65 

Zorganizowano przetarg na realizację 

inwestycji, przystąpiono do robót budowlanych 

związanych z realizacją inwestycji. Wykonano 

nową nawierzchnię z kostki brukowej 

betonowej i granitowej i odcinek kanalizacji 

deszczowej.  Wprowadzono elementy 

bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla 

pieszych.  

 

 

4. 

 

 

Projekt dróg 

gminnych ul. Boczna 

 

 

60016 

 

 

11 254,50 

Rozpoczęto wykonywanie projektu 

przebudowy nawierzchni ulicy Bocznej. 

Wykonano mapę do celów projektowych i 

badania geologiczne.  Wykonano projekt 

budowlany nawierzchni i zgłoszono do 

Starostwa.  

 

 

5. 

 

 

Zagospodarowanie  

centrum  

przesiadkowego  

w Szydłowie 

 

 

60016 

      

 

85 383,33 

Wykonano projekt budowy centrum 

obejmujący parking na 6 samochodów 

osobowych oraz zjazd z drogi powiatowej.  

Zrealizowano prace budowlane związane z 

wykonaniem parkingu oraz zjazdu. W roku 

2022 będą kontynuowane prace związane z 

zagospodarowaniem placu przez Radę Sołecką 

Szydłów.  
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6. 

 

Projekt ul. 

Gruszkowej oraz 

ulicy Zamkowej w 

Tułowicach 

 

 

60016 

 

 

24 600,00 

Wykonano projekt nawierzchni ulicy 

Gruszkowej – krótki odcinek prowadzący do 

posesji mieszkalnych, stanowiący przedłużenie 

ul. Szkolnej. Wykonano również projekt 

przebudowy mostka na ul. Zamkowej oraz 

dojazdu do budynku wielorodzinnego.  

 

7. 

 

Przebudowa ulicy 

Przedszkolnej i 

Bocznej 

 

 

60016 

 

 

12 300,00 

W związku z przyznanym dofinansowaniem z 

programu Polski Ład przystąpiono do 

wykonywania prac projektowych ulicy 

Przedszkolnej i ul. Bocznej – zgodnie z 

wymogami programu.  

 

8. 

 

Zagospodarowanie 

terenów przy 

dworcu PKP  

 

60016 

 

12 300,00 

W związku z przyznanym dofinansowaniem z 

programu Polski Ład przystąpiono do 

wykonywania prac projektowych ulicy 

Dworcowej i placu przy stacji PKP.  

 

9.  

Turystyka wokół 

zagospodarowania 

stawu w Tułowicach 

Małych 

 

63003 

 

7 000,00 

W ramach zadania wykonano projekt pomostu 

na stawie Hutnik w Tułowicach Małych dla 

potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie z 

„grupy rybackiej” 

 

 

10. 

 

Budowa sieci 

kanalizacyjnej i 

wodociągowej   w 

Tułowicach 

ul. Porcelitowa 

 

 

90001 

 

 

666 965,59 

Wybudowano sieć kanalizacyjną i 

wodociągową na ulicy Porcelitowej do zasilania 

terenów przemysłowych zlokalizowanych przy 

te drodze, wykonano odbudowę nawierzchni 

drogowej, zatokę parkingową oraz 

zlikwidowano utrudnienia na drodze związane 

z pozostałością po wadze.  

 

11. 

 

Budowa sieci 

kanalizacyjnej w 

Szydłowie  

 

90001 

 

608 421,17 

Wybudowano sieć kanalizacyjną w Szydłowie 

na ulicy Kolejowej dla potrzeb budynków 

wielorodzinnych. Uruchomiono 

przepompownię ścieków. Do odbudowy w 

2022 roku została nawierzchnia drogowa. 

 

12. 

 

Przebudowa sieci 

wodociągowej   

ul. Pocztowa 

 

90001 

 

20 108,04 

W trakcie przebudowy nawierzchni ulicy  

Pocztowej w Tułowicach wymieniono zużyte 

fragmenty sieci wodociągowej  oraz komorę 

zasuw.   

 

13. 

 

Miejski Punkt 

elektroodpadów 

 

90002 

 

21 512,70 

Zakupiono i zamontowano w okolicach dworca 

PKP w Tułowicach kontener do gromadzenia 

odpadów po urządzeniach elektrycznych – 

żarówki, komórki i ładowarki, płyty i drobna 

elektronika.  

 

14. 

 

Zakup ciągnika dla 

ZGKiM 

 

90003 

 

222 937,50 

 

Ogłoszono postepowanie przetargowe i 

zakupiono ciągnik dla ZGKiM 
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15. 

 

Zakup rozdrabniacza 

do gałęzi 

 

90003 

 

34 932,00 

 

Zakupiono rozdrabniacz do ściętych gałęzi i 

fragmentów drzew dla potrzeb ZGKiM  

 

16. 

 

Budowa oświetlenia 

ulicznego 

 

90015 

 

24 095,70 

 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 

napis świetlny „TUŁOWICE”   

 

17. 

Zagospodarowanie 

terenu 

rekreacyjnego boiska 

w Ligocie Tułowickiej 

 

90095 

 

4 621,00 

Wykonano projekt boiska do koszykówki celem 

zabudowy koło boiska sportowego w Ligocie 

Tułowickiej. Zadanie niż zostało zrealizowane, 

ze względu na brak wykonawców.   

 

18. 

 

Budowa świetlicy w 

Szydłowie 

 

92109 

 

15 516,62 

Wykonano zmianę zasilania budynku w energię 

elektryczną.  Prowadzono prace projektowe  

obejmujące korektę projektu wykonanego w 

2021 roku.   

 

 

19. 

 

Poprawa 

efektywności 

energetycznej w 

budynku dawnego 

dworca PKP  

 

 

92109 

 

 

 

1 204 200,54 

Przeprowadzono prace budowlane związane z 

termomodernizacją budynku dworca PKP, 

zamontowano pompę ciepła do ogrzewania 

budynku oraz wykonano prace remontowe i 

adaptacyjne pomieszczeń parteru dworca na 

cele muzeum ceramiki.  

 

20. 

Budowa systemu 

nawadniania boiska 

w Tułowicach 

 

92601 

 

50 942,00 

Wykonano drenaż fragmentu boiska oraz 

zamontowano instalację nawadniania boiska  

 

Zadania  remontowe  i  usługi 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

 

Rozdział 

 

Wykonanie 

      [zł] 

 

                                    Uwagi:  

 

 

1. 

 

 

Remonty bieżące 

dróg 

 

 

60016 

 

 

63 393,00 

Zadanie obejmowało usuwanie ubytków w 

nawierzchni dróg gminnych, koszty przeglądu 

dróg, uzupełnianie tłuczniem ubytków na 

drogach gruntowych, wymianę i uzupełnienie 

znaków drogowych, uszczelnianie spękania dróg 

na ul. Gruszkowej, Ogrodowej i Sportowej w 

Tułowicach 

 

2. 

Gospodarka 

ściekowa i ochrona 

wód 

 

 

90001 

 

46 213,26 

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 oraz  

wyczyszczono rów odprowadzający wody za 

torami. 
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3. 

 

Montaż lamp 

solarnych 

 

90015 

 

6 703,50 

 

Zamontowano lampę solarną na placu za stawem 

w Goszczowicach 

 

4. 

 

Oświetlenia uliczne 

   

 90015 

 

139 050,52 

Opłata ze energię elektryczną dla potrzeb 

oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy.    

 

5. 

 

Eksploatacja 

oświetlenia 

ulicznego 

 

90015 

 

89 653,11 

 

Oplata do Zakładu Energetycznego za utrzymanie 

punktów świetlnych.  

 

6. 

 

Oświetlenie uliczne 

– usługi 

 

90015 

 

11 570,85 

 

Przeglądy, naprawa lamp solarnych na terenie 

gminy, montaż oświetlenia świątecznego 

 

 

7. 

 

 

Prace  ZGKiM 

 

 

90095 

 

 

28 888,42 

Wykonano przeglądy placów zabaw, wykonano 

prace związane z naprawami elementów 

zabawowych, wymianą elementów urządzeń, 

naprawa ławek na placach zabaw oraz  

wykonanie  nowych tablic informacyjnych, 

zamontowano maszt w Goszczowicach.  

 

8. 

 

Usługi – świetlice  

 

92109 

 

5 992,01 

Wykonanie opinii  kominiarskich  dla budynków 

gminnych   oraz  przeglądy kotłów  i instalacji  

gazowych, przegląd  i wymiana gaśnic. Wykonano 

ławostoły do wiaty w Tułowicach.  

 

 

9. 

 

 

Remonty świetlic 

 

 

921109 

 

 

32 963,93 

Wykonano przegląd gaśnic w świetlicach, 

naprawiono monitoring przy Sali widowiskowej, 

wymieniono drzwi na świetlicy w Ligocie 

Tułowickiej, wykonano nowe łazienki w świetlicy 

w  Skarbiszowicach  oraz wymieniono szybę w 

świetlicy w Goszczowicach.  

 

12. 

 

Konserwacja 

boiska ORLIK 

 

92601 

 

6 169,70 

 

Wykonanie usług kominiarskich, drobne prace 

remontowe w obiektach sportowych,  

 

13. 

 

Prace na obiektach 

sportowych  

 

92601 

 

416,09 

 

Wykonanie przeglądu serwisowego pieca i 

przeglądy gaśnic.  
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           Foto: Przebudowa ulicy Pocztowa 

            

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Foto: Przebudowa ulicy Pocztowa 
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             Foto: Zagospodarowanie centrum przesiadkowego w Szydłowie 
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Foto: Zagospodarowanie centrum przesiadkowego w Szydłowie 
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           Foto: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Tułowicach ul. Porcelitowa 
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Foto: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Tułowicach ul. Porcelitowa 
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           Foto: Budowa sieci kanalizacyjnej w Szydłowie 
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           Foto: Budowa sieci kanalizacyjnej w Szydłowie 
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             Foto: Budowa sieci kanalizacyjnej w Szydłowie 

             Foto: Budowa systemu nawadniania boiska w Tułowicach 
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          Foto: Budowa systemu nawadniania boiska w Tułowicach 
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                   Foto: Budowa systemu nawadniania boiska w Tułowicach 
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           Foto: Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
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                    Foto: Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
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          Foto: poprawa efektywności energetycznej w budynku dawnego dworca PKP 
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          Foto: poprawa efektywności energetycznej w budynku dawnego dworca PKP 
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          Foto: poprawa efektywności energetycznej w budynku dawnego dworca PKP 
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                            Foto: Ciągnik ZETOR Proxima CL 110  

                            Foto: Ciągnik ZETOR Proxima CL 110  
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                               Foto: Rębak tarczowy do drewna model: CPG6-25HP. 

                                         Foto: Napis świetlny „TUŁOWICE” 

 

 



35 
 

 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2021 ROKU. 

 

W 2021 r. zakończyła się 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 została 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. Kwota wydatków kwalifikowalnych wyniosła 

412 084,69 zł natomiast kwota dofinansowania wyniosła 325 546,90 zł. W ramach kosztów 

niekwalifikowalnych stanowiących większość wydatków związanych z realizacją zadania 

wykonano prace remontowe w budynku dworca PKP.   

           W 2021 roku zrealizowano projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Pocztowej  

w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405” 

dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ulica została przebudowana na wzór 

ulicy Szkolnej stanowiąc jej przedłużenie wykorzystując takie same kostki kamienne  

i brukowe. Wykonano nowe oświetlenie oraz dwa przejścia dla pieszych. Przebudowano 

również skrzyżowanie z ulicą Zamkową oraz część skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405. 

Koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 652 537,35 zł, zaś kwota dofinansowania wyniosła 

426 677,69 zł. 

            W 2021 roku Gmina Tułowice realizowała zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej 

 i przebudowa sieci wodociągowej na części ulicy Porcelitowej w Tułowicach oraz budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej w Szydłowie” dofinansowane ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach inwestycji powstały kanały z rur PVC, 

przewody tłoczne, studzienki inspekcyjne i rozprężne, przepompownie ścieków.  Realizacja 

zadania wyniosła 1 333 474 zł z czego dofinansowanie stanowiło 900 000 zł  

 

Rok 2021, był również czasem starań o dofinansowanie dla nowych 

projektów. 

W ramach dwóch naborów do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Tułowice 

otrzymała dofinansowanie na zadanie „Przebudowa ulic Przedszkolnej, Dworcowej i 

Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym 

Przedszkolu i dworcu PKP”. 

Szacowany koszt zadania wynosi  - 4 700 000,00 zł 

Kwota dofinansowania wynosi – 4 465 000,00 zł  

Wkład własny wynosi – 235 000, 00 zł 

  

Zadanie będzie realizowane w latach 2022 – 2024. 
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W 2021 roku Gminie Tułowice udało się pozyskać dofinansowanie na realizację operacji 

„Ceramika Tułowicka po „KOLEI” – wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP 

w Tułowicach” z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach operacji 

zostaną zakupione witryny ekspozycyjne, ławki do poczekalni dla pasażerów oraz zostanie 

wykonany mural. Wydana zostanie książka o historii ceramiki w Tułowicach oraz 

przeprowadzone zostaną warsztaty dla mieszkańców. 

 

Kwota dofinansowania wynosi – 91 468,00 zł 

Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r. 

 

Pod koniec roku Gminie Tułowice udało się również pozyskać grant w wysokości  

155 850,00 zł na realizację zadania Cyfrowa gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa.  

Realizacja projektu przewidziana jest na 2022 r. 
 

 

          Foto: Ulica Pocztowa – skrzyżowanie z ulicą Zamkowa  

                  (wykonana w części ze środków zewnętrznych) 
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ZAMÓWIENIA  PUBLICZNE W 2021 ROKU. 

 

Postępowanie wszczęte w 2020r. a podpisanie umowy 18.03.2021r.  

Nazwa zadania  Kwota brutto z umowy 

Przebudowa drogi gminnej, ul. Pocztowa w m. Tułowice wraz 
 z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405 

596 009,56 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania  Kwota brutto z umowy 

Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem 
odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy 
Tułowice 

1 879 001,07 

Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej na 
części ulicy Porcelitowej w Tułowicach 

519 020,30 umowa 
632 244,73 całkowita 
kwota wydatkowana  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej w Szydłowie  599 153,00 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla potrzeb 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach  

222 937,50 

Sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku odbiorcom końcowym X 
Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego 

423 639,06 całkowita 
wartość umowy  
 



38 
 

        FUNDUSZ  SOŁECKI  ZA 2021 ROK – PLAN I WYKONANIE 

 
  

Lp. Sołectwo Wysokość 

środków 

Rozdział Paragraf Nazwa zadania Plan Wykonanie % 

 

 

1. 

 

 

Goszczowice 

 

 

 

 

 

 

18 420,86 

 

01095 

 

4300  

 

Czyszczenie stawu 

 

2 820,86 

 

2 816,70 

 

99,85 

90003 

 

4210 Utrzymanie porządku 

w miejscach 

publicznych (sprzęt do 

sprzątania) 

 

500,00 

 

499,98 

 

99,99 

90004 4210 Zagospodarowanie 

 i utrzymanie terenów 

zielonych, zakup 

kosiarki 

 

9 000,00 

 

8 947,43 

 

99,42 

92109 

 

4210  Doposażenie  

świetlicy wiejskiej 

(projektor, 

doposażenie świetlicy, 

parking przed 

świetlicą) 

 

4 500,00 

 

4 500,00 

 

100,00 

92195 

 

4210  Organizacja imprez 

kulturalnych  

(warsztaty kulinarne 

organizacja dożynek, 

korona żniwna) 

1 600,00  

1 598,87 

 

99,93 

 18 420,86 18 362,98 99,69 

 

 

2. 

 

 

Ligota 

Tułowicka 

 

 

 

 

 

 

 

14 792,51 

 

 

 

 

90004 

 

4210 

Zagospodarowanie  

i utrzymanie terenów 

zielonych (materiały 

eksploatacyjne do 

kosiarki, zakup 

kwiatów i ziemi) 

 

 

1 192,51 

 

 

1 185,71 

 

 

99,43 

90095 

4210 

Utrzymanie i 

zagospodarowanie 

terenu rekreacyjnego 

(zakup kamienia, farb 

do renowacji placu 

zabaw) 

1 200,00 1 199,41 99,95 

4300 

Monitoring placu 

zabaw oraz wiaty 

(zakup kamer, routera, 

internetu, abonamentu 

wraz z usługą 

montażu) 

5 379,00 5 370,00 99,83 

6050 

Utrzymanie terenu 

rekreacyjnego (mini 

boisko do gry w 

koszykówkę) 

4 621,00 4 621,00 100,00 

 

 

92195 

 

4210 

 

 

Organizacja imprez 

kulturalnych 

 

1 400,00 

 

 

1 380,72 

 

98,62 

4300 Usługi przy 

wydarzeniach 

kulinarnych 

 

 

1 000,00 

 

 

1 000,00 

 

 

100,00 

 14 792,51 14 756,84 99,76 

 

3. 

 

Tułowice 

Małe 

 

 

 

 

 

90004  

4210 

 

Zagospodarowanie i 

utrzymanie terenów 

zielonych 

 

589,31 

 

 

 

589,22 

 

99,98 
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15 789,31 

 

4300 

 

 

(przegląd kosiarki) 

 

 

100,00 

 

 

93,00 

 

 

93,00 

90095  4210  Utrzymanie terenów 

rekreacyjnych (ławki  

i stoły, kosze, stojak, 

palenisko, siatka) 

 

10 100,00 

 

10 074,20 

 

99,74 

4300 Poprawa 

infrastruktury 

(zadaszenie wiaty, 

nowe palenisko) 

 

2 700,00 

 

2 700,00 

 

100,00 

92109  4210 Wyposażenie 

świetlicy wiejskiej 

400,00  

400,00 

 

100,00 

 

 

92195 

4210 

 

Organizacja imprez 

kulturalnych 

1 900,00 

 

1 514,17 79,69 

4300 Usługi  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 15 789,31 15 370,59 97,35 

 

 

 

4. 

 

 

 

Skarbiszowice 

 

 

 

16 427,26 

 

 

 

 

90004 

 

4210 

 

 

 

Utrzymanie terenów 

zielonych (materiały 

eksploatacyjne, środki 

ochrony roślin, 

narzędzia) 

 

2 302,00 

 

 

 

2 301,72 

 

99,99 

4170 Koszenie terenów 

zielonych 

 

3 072,00 

 

3 072,00 

 

100,00 

4110 Koszenie terenów 

zielonych 

 

526,00 

 

525,31 

 

99,87 

4300  Wymiana desek 

 i malowanie ławek 

 

 

 

1 000,00 

 

 

993,08 

 

 

99,31 

92109   

4210 

 

Doposażenie świetlicy 

wiejskiej 

 

3 027,26 

 

 

3 027,26 

 

100,00 

 

4300 

Usługa wybicia 

 i wstawienia drzwi 

 

4 500,00 

 

4 500,00 

 

100,00 

 

 

92195 

4210 

 

Organizacja imprez 

kulturalnych 

 

800,00 

 

 

800,00 

 

100,00 

4300 Usługi przy 

wydarzeniach 

kulturalnych 

 

1 200,00 

 

1 200,00 

 

100,00 

 16 427,26 16 419,37 99,95 

 

 

5. 

 

 

Szydłów 

 

 

23 883,33 

60016   

6050 

 

Zagospodarowanie 

terenu 

przesiadkowego 

CENTRUM 

 

23 383,33 

 

23 383,33 

 

100,00 

 

90004 

 

 

4210 

 

Utrzymanie terenów 

zielonych (zakup 

paliwa, materiały 

eksploatacyjne) 

 

500,00 

 

498,00 

 

99,60 

 23 883,33 23 881,33 99,99 

  

Razem 

 

89 313,27 

   

 

w tym: 

- bieżące 

- majątkowe 

89 313,27 

 

61 308,94 

28 004,33 

 

88 791,11 

 

60 786,78 

28 004,33 

 

99,42 

 

99,15 

100,00 
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                                       REJESTR UCHWAŁ VIII KADENCJI RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH 2021 ROKU
Nr 

      protokołu 
Nr i data 

uchwały                                w sprawie 
    Termin wykonania Zmiany do       

   uchwały 
Data publikacji 

      Dz.U.W.O. 
       Uwagi 

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 

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 
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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 

XXVIII 157 
25.03.2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 
Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 
       WO  
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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. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 1993 

z 20.07.2021 r. 

    RIO 

XXIX 160 
06.05.2021 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej.  

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

       RIO 

XXX 161 
24.06.2021 r. 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, 

klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi 

dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi 

prowadzącymi na własny rachunek działalność 

dziennego opiekuna, 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 
 

       UW 

XXX 162 
24.06.2021 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice, 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 1656 

z 28.06.2021 r. 

    UW 

XXX 163 
24.06.2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Tułowic, 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 
 

      UW 

WODY 

POLSKIE 

XXX 
164 

24.06.2021 r. 
w sprawie regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 1657 

z 28.06.2021 r. 

    UW 

XXX 
165 

24.06.2021 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  

o dochodach gospodarstwa domowego, 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 1658 

z 28.06.2021 r. 

    UW 

XXX 
166 

24.06.2021 r. 

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla 

Burmistrza Tułowic. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 
 

      UW 

XXX 167 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 
       RIO 
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24.06.2021 r. budżetu Gminy Tułowice za 2020 r.  

XXX 168 
24.06.2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Tułowic za 2020 r. 
Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

      UW 

    RIO 

XXX 
169 

24.06.2021 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. 1994 

z 20.07.2021 r. 

    RIO 

XXX 
170 

24.06.2021 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

      RIO 

XXXI 171 
08.07.2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości 
Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

      UW 

XXXI 172 
08.07.2021 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. 1977 
z 16.07.2021 r. 

    RIO 

XXXI 173 
08.07.2021 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

      RIO 

XXXII 174 
19.08.2021 r. 

w sprawie przekazania projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 
      WO 

XXXII 175 
19.08.2021 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. 2153 
z 25.08.2021 r. 

    RIO 

XXXIII 176 
30.08.2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 
      WO 

XXXIII 177 
30.08.2021 r. 

zmieniającej Uchwałę Nr XVI/88/20 Rady 

Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 2222 
z 02.09.2021 r. 

    RIO 
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opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunki i tryb składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

XXXIII 
178 

30.08.2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/103/20 Rady 

Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 

świadczonych przez Gminę Tułowice w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  

nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi. 

 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 2203 

z 01.09.2021 r. 

     WO 

XXXIII 179 
30.08.2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania 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 01.10.2021 r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 2204 
z 01.09.2021 r. 

     RIO 

XXXIII 180 
30.08.2021 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. 2240 
z 03.09.2021 r. 

     RIO 

XXXIII 181 
30.08.2021 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

       RIO 

XXXIV 182 
30.09.2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/86/20 Rady 

Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 stycznia 2020 r. 

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. 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 2476 

z 05.10.2021 r. 

    WO 
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XXXIV 
183 

30.09.2021 r. 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Tułowice na rok szkolny 2021/2022. 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 2477 

z 05.10.2021 r. 

      WO 

XXXIV 184 
30.09.2021 r. 

w sprawie przekazania projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

         WO 

XXXIV 185 
30.09.2021 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. 2531 

z 07.10.2021 r. 

      RIO 

XXXIV 186 
30.09.2021 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej.  

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

        RIO 

XXXV 187 
28.10.2021 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

Podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2022 r. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 2780 

z 03.11.2021 r. 

      RIO 

XXXV 188 
28.10.2021 r. 

uchylenia uchwały w sprawie zapewnienia 

bezpłatnego transportu i opieki dzieciom  

w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na 

terenie Gminy Tułowice, wobec których Gmina 

Tułowice nie ma takiego obowiązku. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

 

        WO 

XXXV 189 
28.10.2021 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 01.01.2022 r. 
       WO 

XXXV 190 
28.10.2021 r. 

w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy 

Tułowice w Zgromadzeniu Gmin Śląska 

Opolskiego. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

 

      WO 

XXXV 191 
w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 

2021 r. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  
 Dz.U.W.O.  

poz. 2835 

z 08.11.2021 r. 

    RIO 
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28.10.2021 r. Podlega ogłoszeniu  

w D.U.W.O. 

XXXV 192 
28.10.2021 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

       RIO 

XXXVI 
193 

29.11.2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/179/21 

Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 

2021 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik lub worek. 

Podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2022 r. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 3119 

z 02.12.2021 r. 

 

XXXVI 194 
29.11.2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/88/20 Rady 

Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 stycznia 2020 r. 

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 01.01.2022 r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3120 
z 02.12.2021 r. 

 

XXXVI 195 
29.11.2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad 

ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy 

Tułowice. 

Podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2022 r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3121 
z 02.12.2021 r. 

 

XXXVI 196 
29.11.2021 r. 

w sprawie  regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków. 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3122 
z 02.12.2021 r. 

 

XXXVI 197 
29.11.2021 r. 

w sprawie ogłoszenia roku 2022 Rokiem 

Obchodów Jubileuszu 30-Lecia Utworzenia Gminy 

Tułowice. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

 

   

XXXVI 198 
29.11.2021 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. 3142 

z 03.12.2021 r. 

 

XXXVI 199 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  
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29.11.2021 r. Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

XXXVI 200 
29.11.2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 

Tułowic. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Z mocą obowiązującą 

od 1 sierpnia 2021 r. 

   

XXXVI 201 
29.11.2021 r. 

w sprawie diet radnych Rady Miejskiej 

 w Tułowicach oraz sołtysów. 

Podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2022 r. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 3123 

z 02.12.2021 r. 

 

XXXVI 202 
29.11.2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

składu liczbowego  

i osobowego Komisji Spraw Społecznych. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

 

   

XXXVI 203 
29.11.2021 r. 

w sprawie ustalenia składu liczbowego  

i osobowego Komisji Budżetu  

i Spraw Gospodarczych. 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

 

   

XXXVI 204 
29.11.2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki 

dzieciom w czasie przewozu do przedszkoli i szkół 

na terenie Gminy Tułowice, wobec których Gmina 

Tułowice nie ma takiego obowiązku 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 3124 

z 02.12.2021 r. 

 

XXXVI 205 
29.11.2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki 

dzieciom w czasie przewozu do przedszkoli i szkół 

na terenie Gminy Tułowice, wobec których Gmina 

Tułowice nie ma takiego obowiązku 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 3125 

z 02.12.2021 r. 

 

XXXVII 
206 

16.12.2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Tułowice na 2022 rok 

Wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2022 r. 
   

XXXVII 207 
16.12.2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tułowice 

na 2022 rok 

Wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2022 r. 
   

XXXVII 208 
w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 
 Dz.U.W.O.  

poz. 3459 
z 23.12.2021 r. 
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16.12.2021 r. 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 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

XXXVII 209 
16.12.2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki 

nad zabytkami Gminy Tułowice na lata  

2021 – 2024” 

 

Wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia  

w Dz.U.W.O. 

 Dz.U.W.O.  
poz. 3429 

z 22.12.2021 r. 

 

XXXVII 210 
16.12.2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Tułowic 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

 

   

XXXVII 211 
16.12.2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Tułowic 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

 

   

XXXVII 212 
16.12.2021 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. 3430 

z 22.12.2021 r. 

 

XXXVII 213 
16.12.2021 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

   

XXXVII 214 
16.12.2021 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 

2022 rok. 

 

Podlega opublikow.  

w Dz.U.W.O. 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2022 r. 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3508 

z 28.12.2021 r. 

 

XXXVII 215 
16.12.2021 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej na 2022 r. 

Podlega ogłoszeniu  

w BIP 

i wchodzi w życie  

z dniem 01.01.2022 r. 

   

XXXVII 216 
16.12.2021 r. 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających  

z końcem 2021 roku 

Wchodzi w życie  

z dniem podjęcia,  

Podlega ogłoszeniu  

w D.U.W.O. oraz BIP 

 Dz.U.W.O.  

poz. 3431 

z 22.12.2021 r. 

 



49 
 

 

REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEZ URZĄD MIEJSKI  

W  TUŁOWICACH  W 2021 ROKU. 
 

 

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY TUŁOWICE 
NA LATA 2021-2024 
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Gmina Tułowice systematycznie podejmuje działania zmierzające do ochrony zabytków, 

popularyzacji i edukacji poświęconej lokalnej historii i kulturze. Sposób realizacji tych działań określa 

dokument strategiczny w obszarze dziedzictwa kulturowego: Gminny program opieki nad zabytkami 

Gminy Tułowice. Określa on kierunki działań w zakresie opieki nad zabytkami: wskazuje konieczne do 

wykonania zadania oraz proponuje sposoby ich realizacji poprzez określenie podstawowych działań 

organizacyjnych, finansowych, promocyjnych i ochronnych. Dokument został opracowany zgodnie z art. 

87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz na podstawie wytycznych Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

Program przygotowywany jest przez samorząd, który zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) ma obowiązek 

wykonywania zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków, a więc jest odpowiedzialny za inicjowanie, 

wspieranie i koordynowanie działań w obszarze ochrony zabytków oraz za popularyzację dziedzictwa 

kulturowego. 

Program sporządzany jest na okres czterech lat przez Burmistrza i po uzyskaniu opinii 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, zostaje przyjęty uchwałą przez Radę Miejską. Co dwa lata 

Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania określonych w nim zadań. Należy 

podkreślić, że Program  adresowany jest do całej wspólnoty mieszkańców Gminy Tułowice, gdyż tylko 

poprzez system współpracy i aktywności zorganizowanych społeczności lokalnych, właścicieli 

poszczególnych obiektów zabytkowych oraz mieszkańców rozumiejących znaczenie dziedzictwa 

kulturowego, możliwa jest skuteczna ochrona pamiątek przeszłości oraz utrzymanie estetycznej  

i przyjaznej przestrzeni publicznej, w myśl zasady, że wspólnie zachowywane i właściwie pielęgnowane 

dziedzictwo kulturowe kształtuje świadomość i tożsamość regionalną mieszkańców, a także przyczynia 

się do  zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego oraz powiązania ochrony zabytków 

z ochroną środowiska naturalnego. Opracowany Program ma za zadanie pobudzanie, kierunkowanie  

i usprawnianie mechanizmów regulujących kwestie opieki nad zabytkami i inicjatyw z nimi związanych, 

obejmuje lata 2021 – 2024 i jest kontynuacją wcześniejszych dokumentów strategicznych poświęconych 

temu obszarowi działalności Gminy Tułowice.  

 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Tułowice na lata 2021-2024, zgodnie z zapisami 

artykułu 87 ust. 2 ustawy ma na celu: 

1) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego  

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody  

i równowagi ekologicznej; 

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

3) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;  

4) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami; 

5) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 

związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

6) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 

zabytkami. 

Ponadto Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na organy administracji 

publicznej obowiązek (art. 4): 
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− zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe 

zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowania i utrzymania; 

− zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków; 

− udaremniania niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 

− przeciwdziałania kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę; 

− kontroli stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

− uwzględniania zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy 

kształtowaniu środowiska. 

 

Charakterystyka zabudowy 

W związku z historycznym sposobem zagospodarowania terenu – bogactwem lasów oraz 

dominującą funkcją rolniczą na terenie gminy poza Tułowicami, jednostkami osadniczymi są wsie, 

wszystkie o metryce średniowiecznej, lokowane na tzw. prawie niemieckim. Zabudowę poszczególnych 

miejscowości tworzą w przeważającej mierze zabudowania gospodarstw rolnych. Wiejskim budynkom 

mieszkalnym towarzyszą obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i przetwórstwem rolno-

spożywczym (np. młyny, wiatraki, kuźnie itp.). W gminie zachowały się cztery tego typu obiekty: dwa 

w Tułowicach – kuźnia i zabudowania młyna wodnego (cztery budynki, niektóre z końca XVIII w). 

wyposażone w maszyny i urządzenia charakterystyczne dla młynów gospodarczych z początku XX w. 

oraz dwa młyny wodne w Ligocie Tułowickiej pochodzące z połowy XIX w. Z budynków gospodarczych 

w wiejskich zagrodach część pochodzi z przełomu XIX i XX w.  

 

Budownictwo rezydencjonalne i folwarczne 

Szczególnym elementem wiejskiego pejzażu są zespoły rezydencjonalno-folwarczne  

i folwarczne. Z dawnych rezydencji na terenie gminy zachowały się: zabudowania folwarczne w 

Skarbiszowicach oraz zespół pałacowo-parkowo-folwarczny w Tułowicach. Ten ostatni jest 

najcenniejszym zespołem zabytkowym gminy. 

Zespół usytuowany jest w południowo-wschodniej części wsi, a główny dojazd prowadzi od 

północnego zachodu ul. Pocztową. Na zespół pałacowo-parkowo-folwarczny w Tułowicach składają się: 

część rezydencjonalna z pałacem i reprezentacyjną częścią parku oraz zabudową gospodarczą, park 

pałacowy z zabudową młyna, nadleśnictwa i starą willą dzierżawcy fabryki porcelany, kompleks 

dawnego browaru i starej fabryki porcelany oraz ogród warzywny i domy mieszkalne. Najbardziej 

efektownym obiektem jest pałac, pierwotne założenie pochodziło z XVIII wieku, jednak swój 

reprezentacyjny charakter otrzymał po 1822 r. za czasów hrabiego Ludwika von Praschmy. Przebudowę 

prowadzili architekci sprowadzeni z Mediolanu. Ostateczną neorenesansową formę obiekt przyjął po 

przebudowie w 1871 r. przeprowadzonej z inicjatywy hrabiego Freda von Frankenberg, autorem 

przebudowy rezydencji był Karl Lüdecke. Najbardziej reprezentacyjne jest skrzydło zachodnie z kolumną 

zwieńczoną figurą bogini łowów Diany. Kolumna wsparta jest na marmurowej ławie ozdobionej 

rzeźbami gryfów. Tuż obok zwraca uwagę efektowna, metalowa brama wykonana przez metaloplastyka 

E. Pulsa z Berlina, flankowana latarniami, analogiczna brama w tym skrzydle znajduje się także od strony 

wschodniej. Artystyczne elementy kowalskie występują także od strony północnego, najstarszego 

skrzydła – kute metalowe ogrodzenie tarasu z 1896 roku.   

Od lat 30-tych przeobrażeniom podlegał park, projektantem założenia był Kurt,  

a następnie jego syn Maksymilian Salmann. Wzorem do naśladowania kompozycji był park krajobrazowy 

księcia Püclera w Bad Muskau, w którym Maksymilian praktykował.  
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W tułowickim parku znalazły się egzotyczne okazy dendrologiczne (np. sośnica japońska zaliczana do 

żywych skamieniałości) wykorzystano rzekę Ścinawę ze stawami, w których hodowano ryby. Założenie 

składało się z cieplarni, w których uprawiano winorośle i egzotyczne owoce, przy parkowych alejkach 

stały rzeźby. Park okalał mur, na którym znajdowały się gazony z różnokolorowymi kwiatami.  

Zespół użytkowany jest obecnie przez Zespół Szkół i Technikum Leśne, w pałacu mieści się 

internat szkół i kilka pokoi hotelowych.  

 
Ryc. 1 Pałac w Tułowicach 

Drugim obiektem rezydencjonalnym Tułowic jest willa Schlegelmilcha, wybudowana pod koniec 

XIX wieku, mieszkał tu właściciel tułowickiej fabryki porcelany Erhard Schlegelmilch. We wnętrzu 

zachował się porcelanowy żyrandol wykonany przez tułowickiego modelarza Wilhelma Kahlerta na 

podstawie berlińskiego projektu 

rzeźbiarza Freya. Obecnie jest to 

budynek prywatny. 

Natomiast w Skarbiszowicach 

znajduje się dawny zespół folwarczny, 

jego historia sięga najprawdopodobniej 

czasów średniowiecza, a obecnie 

istniejące budynki powstały w końcu 

XVIII w. – dwojak, pozostałe w 1 

połowie XIX w. (np. stodoły) oraz w 2 

połowie XIX w. Kompozycja zespołu 

jest geometryczna, zwarta, zamknięta; 

podwórze gospodarcze na planie 

prostokąta zbliżonego do kwadratu, 

zabudowane zostało typowymi, 

murowany budynkami z dwuspadowymi dachami. Obecnie zespół folwarczny jest w bardzo złym stanie 
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technicznym, brak użytkowania zabudowy gospodarczej oraz nieprawidłowo prowadzone prace 

remontowe i modernizacyjne przyczyniły się do zatarcia wartości historycznych i naukowych zespołu.  

Należy dodać, że relikty folwarku znajdują się także w Ligocie Tułowickiej, wymienianego już w 

1618 roku. Na przełomie XIX i XX wieku gospodarstwo dostarczało produkty do obiektów wojskowych 

w Łambinowicach. Najstarsza zachowana południowa część kompleksu składa się ze spichlerza  

i kamienno – ceglanego muru; zabudowania folwarku nie podlegają ochronie konserwatorskiej. 

 

Budownictwo sakralne  

Na terenie gminy znajdują się cztery kościoły: poewangelicki pw. Zmartwychwstania Pańskiego 

w Tułowicach (1913-1914), parafialny pw. św. Rocha w Tułowicach (1829-1840), filialne w Szydłowie 

i w Goszczowicach.  

  
Ryc. 3 Kościół parafialny w Tułowicach; Ryc. 4 Kościół filialny w Szydłowie 

 

Kościół parafialny pw. św. Rocha w Tułowicach wymieniony był w źródłach w 1447 r. Wchodził 

on w skład archiprezbiteriatu w Niemodlinie i diecezji wrocławskiej. Obecny kościół wzniesiono w stylu 

neoklasycystycznym w latach 1829-1840. W 1866 roku wnętrze przebudowane według projektu 

architekta Karla Lüdeckego. Jego projektu jest m.in.  drewniany strop z ozdobnymi konsolami, 

odnowiony w 1949 roku. Parafię w Tułowicach tworzyły następujące miejscowości: Tułowice, Małe 

Tułowice, Ligota Tułowicka, Rutki, Wydrowice, Skarbiszowice, Szydłów, Sady, Siedliska, Michałówek 

Ryc. 2 Zabudowania folwarczne w Skarbiszowicach 
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oraz Prądy i Grodziec, administracyjnie podległe pod rejon urzędowy w Niemodlinie. Kościół parafialny 

pw. Św. Rocha murowany jest z cegły, do prostokątnej nawy przylega od zachodu trzykondygnacyjna 

wieża z przybudówkami, od wschodu kwadratowe prezbiterium z pomieszczeniami po bokach. Elewacje 

ceglane skromne, zwieńczone efektownym fryzem i gzymsem, okna półkoliście zamknięte. Wewnątrz 

nawa nakryta stropem kasetonowym, wspartym na konsolkach.  

  Kościół poewangelicki w Tułowicach wybudowany przez Erharda Schlegelmilcha, właściciela 

fabryki porcelany w Tułowicach w latach 1913 – 1914 na potrzeby swojej rodziny, okolicznych 

mieszkańców oraz sprowadzonych fachowców do produkcji porcelany  

z miejscowości Suhl w Turyngii. Kościół zdewastowany i opuszczony po zakończeniu II wojny 

światowej, staraniem Parafii Katolickiej, po wykonaniu remontu i renowacji, poświęcony jako świątynia 

katolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego w 1990 roku. Jest to niewielki kościół  

o nieregularnej, eklektycznej bryle, z niewysoką wieżą zwieńczoną baniastym hełmem, dostawioną do 

nawy od strony południowej. 

Kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Szydłowie to murowany budynek,  

z nawą na rzucie prostokąta nakrytą dachem czterospadowym, od wschodu niższe prezbiterium, od 

zachodu niewielka kruchta. Dach kryty dachówką karpiówką nad nawą  

z sygnaturką z rzadko obecnie spotykanym pokryciem wykonanym w całości z dachówki ceramicznej.  

Kościół filialny pw. Matki Bożej Różańcowej w Goszczowicach wybudowany w 1903 roku. 

Skromna bryła na rzucie prostokąta, nakryta jest dachem dwuspadowym, pierwotnie krytym dachówką 

ceramiczną, obecnie blachą. Od frontu na osi niewielki ryzalit przechodzący w szczycie w strzelistą 

sygnaturkę. Proste elewacje urozmaicone są niewielkimi ostrołukowymi oknami z wtórnymi witrażami. 

Kapliczki 

W gminie znajduje się również pięć kapliczek z czego 

dwie to obiekty kubaturowe w Skarbiszowicach i Ligocie 

Tułowickiej, pozostałe znajdują się w Tułowicach oraz w 

Szydłowie. Dodatkowo  przy zbiegu ulic Porcelanowej i 

Przedszkolnej w Tułowicach znajduje się krzyż kamienny.  

Najlepiej zachowana jest kapliczka kubaturowa w 

Skarbiszowicach, kapliczki w Szydłowie poddane zostały pracom 

modernizacyjnym w wyniku których utraciły część wartości 

zabytkowych.  

 

 

 

Ryc. 5 Kapliczka – dzwonnica w Skarbiszowicach 

Cmentarze 

Na terenie gminy zachowało się również kilka zabytkowych cmentarzy. Najstarszy z nich, 

założony ok. 1829 r. znajduje się przy kościele parafialnym pw. św. Rocha w Tułowicach. Znajduje się 

na nim 30 nagrobków wolnostojących oraz 5 płyt nagrobnych z 1 poł. XX w. Najstarszy nagrobek 

pochodzi z 1911 r.  

Cenny jest również cmentarz położony w sąsiedztwie kościoła poewangelickiego w Tułowicach, 

na którym znajdują się płyty nagrobne z pochodzące z 1 poł. XX w., z których najstarsza pochodzi z 1927 

r.  Na cmentarzu tym znajdują się groby rodziny Schlegelmilchów. 
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Ryc. 6 Nekropolia Schlegelmilchów na cmentarzu ewangelickim w Tułowicach; Ryc. 7 Cmentarz w Szydłowie 

Zabytkowy cmentarz z 2 połowy XIX w. znajduje się również w Szydłowie. Zlokalizowany jest 

on w kierunku południowo-zachodnim od wsi na płaskim terenie. Na terenie cmentarza znajduje się  

41 płyt nagrobnych z 1 poł. XX w. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1912 r. Całość cmentarza otacza 

ogrodzenie składające się z drewnianych przęseł, które wraz z cmentarzem podlega ochronie 

konserwatorskiej. Z części nagrobków stworzono w centralnej części cmentarza mini lapidarium, 

natomiast część cennych, historycznych nagrobków złożona jest pod płotem i niszczeje.  

Fragmenty historycznego zagospodarowania odnajdujemy także na cmentarzu  

w Skarbiszowicach, zachowały się pochówki z tu relikty pochówków z lat 30-tych i 40-tych XX w., 

najprawdopodobniej z czasu założenia cmentarza.  

W Goszczowicach, za wsią, w kierunku Łambinowic, znajduje się cmentarz katolicki z 1900 r., 

obecnie nie posiada on historycznych elementów zagospodarowania (brak drzewostanu, zabytkowych 

nagrobków, ogrodzenia itp.).   

Wszystkie obiekty sakralne gminy znajdują się w dobrym stanie technicznym, są użytkowane 

zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem i poddawane systematycznym pracom konserwatorskim. Należy 

jednak zaznaczyć, że niepokojące są działania zmieniające pierwotne rozwiązania techniczne1, 

szczególnie w przypadku kapliczek należy zwrócić uwagę na nieprofesjonalnie prowadzone prace 

remontowe i modernizacyjne w wyniku których utraciły część wartości zabytkowych (kapliczki  

w Szydłowie). 

Zabytki techniki 

Na terenie gminy zmniejsza się ilość zabytków techniki, rozebrana została cegielnia  

w Skarbiszowicach, również cegielnia w Szydłowie, od lat nieużytkowana jest w bardzo złym stanie 

technicznym.  

Szczególnie cennym elementem jest zespół Fabryki Porcelitu „RS Tillowitz” przy  

ul. Porcelanowej w Tułowicach, w którym na szczególną uwagę zasługują: budynek piecowni, budynek 

formowni, portiernia, budynek administracyjny oraz remiza. Historia ośrodka ceramicznego  

w Tułowicach sięga początku XIX wieku. Pierwsza wytwórnia fajansu została założona przez grafa 

Johanna Carla Praschme w 1813 roku. W latach 1894-1904 zostaje wzniesiona i oddana do użytku 

nowoczesna fabryka porcelany. Większość obiektów to budynki w zabudowie zwartej, jedno-, dwu- lub 

trzykondygnacyjne, w większości niepodpiwniczone. Elewacje są tynkowane i wzbogacone ceglanym  

i kamiennym detalem architektonicznym (opaski okienne, gzymsy, pilastry). Elewacje przeważnie  

o równomiernym rozmieszczeniu otworów okiennych i drzwiowych. Otwory okienne stosunkowo 

nieduże, w większości łukowo sklepione. Architektura zespołu jest charakterystyczna dla budownictwa 

przemysłowego przełomu XIX i XX wieku. 

 
1 Np. zmiana pokrycia dachowego kościoła w Goszczowicach czy nowe pokrycia daszków kapliczek w Szydłowie. 



56 
 

 
Ryc. 8 Dawny zespół Fabryki Porcelitu „RS Tillowitz” 

W Tułowicach zachował się do dnia dzisiejszego budynek dawnej remizy strażackiej,  

z czworokątną wieżą na osi, zwieńczoną szpiczastym hełmem namiotowym a także budynek kuźni z 

charakterystycznym portykiem filarowym, poprzedzającym wejście. 

Unikalnym przykładem rozwiązania urbanistyczno – funkcjonalnego i inżynierskiego jest zespół 

stacji kolejowej w Szydłowie wraz z budynkami dworca i parowozowni. Obiekty zespołu zbudowane 

zostały w stylu typowym dla ceglanej architektury dworców kolejowych końca XIX w. z użyciem form 

Rundbogenstilu przemysłowego. Zespół ten jest w niemal niezmienionej formie architektonicznej z 

utrzymanymi historycznymi rozwiązaniami technologicznymi i urządzeniami technicznymi2. Warto 

dodać, że stacja (pierwotnie parowa) zachowała oryginalne rozwiązania inżynierii kolejowej w postaci 

zabytkowej sieci urządzeń przekaźnikowych zabezpieczenia ruchu kolejowego wraz z sygnalizacją. W 

sąsiedztwie stacji zachowany jest XIX-wieczny wiadukt zbudowany w formie łukowego tunelu, 

przecinającego nasyp kolejowy. 

 
2 Zespół jednorodny architektonicznie, niezależny i samowystarczalny technologicznie. W skład kompleksu pierwotnie 
wchodziły: budynek dworca wraz z obiektami pomocniczymi: szaletami, budynkami gospodarczymi, budynek parowozowni 
z pompownią i wieżą ciśnień, nastawnia, rampa przeładunkową, osiedlem robotniczym i wiaduktem. Stacja wyposażona była 
we własne ujęcie wody (studnia w parowozowni), lokalny wodociąg zaopatrujący osiedle robotnicze oraz rezerwowe ujęcia 
wody - studnie w lesie. Posiadał własną piekarnię a przy domach robotniczych ogrody warzywne. Na podst.: Karta biała 
zabytku, Dorota Szczuka 2003 r., Archiwum WUOZ w Opolu. 
 



57 
 

  
Ryc. 9 Stacja kolejowa w Szydłowie – budynek dworca; Ryc. 10 Stacja kolejowa w Szydłowie – semafor kształtowy dwuramienny 

Charakterystyczne dla gminy są budynki dawnych młynów, obecnie żaden z nich nie pełni swojej 

pierwotnej funkcji. Zachowany do dziś budynek dawnego młyna w Ligocie Tułowickiej pochodzi  

z połowy XIX w. Usytuowany jest on na pn. krańcu wsi, nieopodal mostu na Ścinawie Niemodlińskiej, 

nad wąskim, wyschniętym kanałem. Prawdopodobnie początkowo młyn był napędzany przez pionowe 

koło młyńskie. W późniejszym czasie – być może na przełomie XIX/XX w. – zastąpiono je poziomą 

turbiną. Młyn ten przestał pełnić swoją funkcję w latach 30. XX w. Około 1850 r. w zachodniej części 

wsi, nad dopływem Ścinawy Niemodlińskiej, blisko drogi wojewódzkiej nr 405 powstał młyn zbożowy. 

Budynek młyna wzniesiono w technologii tradycyjnej, a jego surowa architektura podporządkowana był 

funkcji. Prawdopodobnie młyn ten nie był użytkowany już od początków XX w. W 1966 r. obiekt 

wpisano do rejestru zabytków. Kolejny młyn wodny znajduje się w Tułowicach. Zabudowania młyna 

składają się 2 trzech budynków związanych z produkcją mąki i śruty oraz dawnej bażanciarni, położone 

są na skraju wsi w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu. Młyn datowany jest na 1763 rok i należy 

przypuszczać, ze stanowił integralną część zabudowań gospodarczych pałacu w Tułowicach, Głównym 

elementem zespołu jest budynek produkcyjny z częścią mieszkalną. Powstał w końcu XVIII wieku i do 

II wojny światowej działał jako młyn wodny z kołem wodnym podsiębiernym, do roku 1946 działał jako 

wodno – elektryczny a w późniejszym okresie napęd zmieniono na elektryczny 3. 

W Tułowicach Małych znajdują się relikty dawnej huty.  Pierwszą koncesję hrabia Johann Karl 

Praschma otrzymał w 1783 roku na budowę nowoczesnego pieca w miejscu dotychczasowego 

prymitywnego pieca do wytopu żelaza. Od 1822 roku nazwana hutą Teresy. Z czasem hutę 

przebranżowiono na fabrykę maszyn rolniczych i odlewnię żelaza. Jej specjalnością w okresie 

międzywojennym były urządzenia rzeźnicze, mleczarskie (centryfugi – wirówki do mleka), sprzęt dla 

rybołówstwa i pszczelarstwa, zaś po II wojnie światowej odlewy żeliwne4. Obecnie zakład już nie 

produkuje, ale nadal czytelne jest charakterystyczne zagospodarowanie terenu z budynkami kuźnicy, 

dyrekcji odlewni i stawem hutniczym, powstałym po wyrobisku rudy. 

Uzupełnieniem zasobów zabudowy gminy są budynki przeznaczone na potrzeby leśników, w tym 

funkcjonującego od lat 30-tych XX wieku urzędu leśnego. Zabudowania nadleśnictwa położone są w 

Tułowicach na terenie parku w odległości ok. 150 m na pn. – wsch. od pałacu. Do dzisiaj zachowała się 

także Gajówka "Dębowiec" składająca się z piętrowego budynku mieszkalnego z roku 1906 oraz dwóch 

murowanych stodół z XIX w. 

 
3 Karta biała zabytku, Grzegorz Dawidek 1998 r., Archiwum WUOZ w Opolu. 
4 M. Woźniak, Wycieczki po Gminie Tułowice, s. 46-47 
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Warto również zwrócić uwagę na 

budynek poczty, który powstał w 1885 roku 

jako budynek Cesarskiej Poczty i 

Telegrafu i usługi pocztowe pełni do dnia 

dzisiejszego. Z innych budynków 

użyteczności publicznej zachowały się 

gospody w Skarbiszowicach czy 

Goszczowicach, pełniące obecnie nowe 

funkcje. Na uwagę zasługują także 

budynki gospody i piekarni w 

Szydłowie, te jednak od lat nie są 

użytkowane i wymagają znalezienia nowej 

funkcji.  

Zabudowa mieszkalna i zagrodowa  

Na terenie gminy nie ma układów urbanistycznych i ruralistycznych objętych ochroną 

konserwatorską. Wsią, w której zachowane są fragmenty tradycyjnej zabudowy zagrodowej, 

charakterystycznej dla Śląska to Goszczowice. W tej wsi ujętych jest ponad 60 budynków mieszkalno – 

gospodarczych i gospodarczych, w tym stodół w konstrukcji szkieletowej. Zabudowania tworzą zagrody 

oparte na rzucie litery L lub U. Budynki mieszkalne i mieszkalno – gospodarcze ustawione są szczytem 

do drogi, są tynkowane, nakryte dwuspadowymi dachami o kącie nachylenia połaci dachowych ok. 45 

stopni, pierwotnie krytymi dachówką ceramiczną, głównie czerwoną karpiówką; obecnie pokrycia te są 

wymieniane na blachę lub inne rodzaje dachówek w kolorach grafitowych i czarnych z dodatkowo 

wyciąganymi okapami, co wpływa na zacieranie historycznego krajobrazu wsi. 

   
Ryc. 12 Goszczowice – fragment zabudowy zagrodowej wsi; Ryc. 13 Goszczowice – jedna ze stodół w konstrukcji szkieletowej 

Natomiast w Tułowicach do charakterystycznej zabudowy należy zaliczyć wielorodzinne budynki 

mieszkalne, pochodzące z przełomu XIX i XX wieku oraz osiedla mieszkaniowe, jak np. osiedle 

dwurodzinnych domów, historycznie nazywane Osiedlem Pekin, zamieszkane na początku XX wieku 

przez Chińczyków sprowadzonych do pracy w fabryce porcelany (obecna ulica Poprzeczna, osiedle nie 

podlega ochronie konserwatorskiej). Innym charakterystycznym zespołem zabudowy mieszkaniowej jest 

osiedle kolejowe w Szydłowie, jest to kilka wielorodzinnych budynków zbudowanych z czerwonej cegły, 

będących uzupełnieniem zabudowy stacji kolejowej. 

Ryc. 11 Budynek poczty z 1885 roku w Tułowicach 
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Ryc. 14 Tułowice, ul. Poprzeczna – dawne „Osiedle Pekin”; Ryc. 15 Szydłów – osiedle kolejowe  

Zabytki ruchome 

Na terenie gminy zasoby zabytków ruchomych są niewielkie. Szczególnie cenna jest płyta 

nagrobna rycerza Dresske w Tułowicach. Epitafium wykonane z piaskowca, przeniesione zostało podczas 

budowy nowego kościoła ze starego cmentarza. Nad płytą dla jej ochrony w 1881 roku wybudowano 

kapliczkę. Pozostałe zabytki na terenie gminy to kilka kapliczek i krzyży. Krzyże kamienne znajdują się 

w Tułowicach i Goszczowicach (pomnik upamiętniający poległych mieszkańców w I wojnie światowej), 

pozostałe opisane w publikacjach5 to leśne krzyże wykonane z drewna bądź metalu upamiętniające 

wydarzenia i mieszkańców tych ziem. 

                
Ryc. 16 Goszczowice, krzyż, upamiętnienie mieszkańców poległych w I wojnie światowej, 

 Ryc. 17 Szydłów – kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena 

Dziedzictwo niematerialne 

Ratyfikowana przez Polskę Konwencja w sprawie ochrony dziedzictwa niematerialnego została 

uchwalona przez UNESCO w 2003r. Nakłada ona na Państwa – Strony obowiązek inwentaryzacji 

przejawów tego dziedzictwa zgodnie z zaleceniami i standardami Konwencji. 

Dziedzictwo niematerialne to zwyczaje, przekazy ustne, sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne, 

praktyki społeczno – kulturowe (zwyczaje, obrzędy w tym m.in. rodzinne, sposoby świętowania) wiedza 

i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata, umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym  

 
5 M. Woźniak, Wycieczki po Gminie Tułowice, s. 72: Szlakiem barwnych krzyży - wycieczka opracowana przy współpracy z 
Mirosławem Leśniewskim 
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i rękodziełem oraz związane z nimi przedmioty i przestrzeń kulturowa, które są uznane za część własnego 

dziedzictwa przez daną wspólnotę, grupę lub jednostki. Niematerialnym dziedzictwem kulturowym 

zajmuje się Narodowy Instytut Dziedzictwa. Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej 

(niematerialne.nid.pl) odnaleźć można informacje nt. domen dziedzictwa niematerialnego, trybu 

zgłaszania wniosków oraz krajową listę, a także zapoznać się z zagrożeniami i metodami 

przeciwdziałania zanikaniu tych elementów dziedzictwa. Na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego znajdują się opolskie tradycje, kultywowane także na terenie gminy Tułowice, związane  

ze zdobieniem pisanek metodą batiku. 

Gminę Tułowice zamieszkuje nieliczna ludność autochtoniczna i ludność napływowa – 

potomkowie repatriantów z dawnych Kresów Wschodnich i przesiedleńców z byłych powiatów: 

żywieckiego, kieleckiego, tarnowskiego i Zagłębia Dąbrowskiego przybyłych tu w wyniku polityki 

międzynarodowej po zakończeniu II wojny światowej. Ludność ta swoją kulturę i zwyczaje kultywuje 

głównie poprzez zachowanie obrzędowości bożonarodzeniowej i wielkanocnej, specyficznej kuchni 

kresowej oraz tradycji rolnej. Obrzędy i zwyczaje przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Ich 

utrwaleniu i kultywowaniu sprzyjają: Tułowicki Ośrodek Kultury, szkoła i świetlice wiejskie. Jedną  

z takich kultywowanych tradycji wielkopostnych jest zwyczaj przygotowywania palm wielkanocnych,  

w ramach tych działań od wielu lat organizowany jest Konkurs Palm Wielkanocnych, w 2021 roku odbyła 

się szesnasta edycja konkursu.  Ośrodek kultury przypomina również śląskie zwyczaje i organizuje np. 

Babski Comber, który na Śląsku Opolskim jest popularnym zwyczajem okresu końca karnawału.  

 

  
Ryc. 18 Babski comber w Tułowicach źródło: http://tok.tulowice.pl/120/150/babski-comber.html; Ryc. 19 Palmy wykonane w ramach 
Konkursu Palm Wielkanocnych, prezentowane w kościele parafialnym w Tułowicach http://tok.tulowice.pl/210/146/palma-wielkanocna-
2021.html 

W roku 2005 r. Tułowicki Ośrodek Kultury zorganizował po raz pierwszy konkurs pod hasłem 

"Święto Opolskiej Pisanki".  Wydarzenie to bardzo dobrze przyjęło się w gminie Tułowice i jest 

systematycznie kontynuowane. Króluje metoda batiku, ale i jaja zdobione innymi technikami. Zazwyczaj 

odbywają się konkursy dla dzieci i młodzieży – Opolska Pisanka oraz dla dorosłych, dwie kategorie: 

Opolska Pisanka (metoda batiku) i Ozdobne Jajo (dowolna technika). Pisanie pisanek techniką batikową 

na Śląsku Opolskim zostało w roku 2020 wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego. 

http://tok.tulowice.pl/120/150/babski-comber.html
http://tok.tulowice.pl/210/146/palma-wielkanocna-2021.html
http://tok.tulowice.pl/210/146/palma-wielkanocna-2021.html
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Ryc. 20 Konkurs ‘Święto opolskiej pisanki”, źródło: http://tok.tulowice.pl, oraz 
https://www.facebook.com/311617392304822/photos 

Również tradycje związane z rolnictwem utrwalane są poprzez corocznie organizowane dożynki oraz 

udział w działaniach Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Borów Niemodlińskich. 

Warto podkreślić, iż w 2019 roku została wydana książka „Opowieści z lasu. Legendy, baśnie 

inne historie z okolic Borów Niemodlińskich”, która zawiera opowiadania o charakterze historycznym i 

wierzeniowym, związane także z obszarem gminy Tułowice, ważne dla lokalnych społeczności, między 

innymi zawiera legendy dotyczące powstawania nazw miejscowości i ich herbów, okoliczności budowy 

kościołów, kapliczek czy krzyży wotywnych; obiekty z terenu gminy przedstawiają między innymi 

teksty: Głaz koronny w lesie pod Szydłowem, Barwne krzyże w tułowickich lasach6. 

 

Obszary cenne przyrodniczo 

Ochrona konserwatorska wskazana w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

dotyczy parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni. Takich form zaprojektowanej zieleni 

jest niewiele, poza parkiem w Tułowicach. Znajdują się tu cenne okazy gatunków rodzimych i obcych. 

Przy czym należy zwrócić uwagę, że teren gminy w całości położony jest na terenie Borów 

Niemodlińskich, a więc terenów szczególnie cennych przyrodniczo.  

Kluczową formację przyrodniczą stanowią w gminie Tułowice lasy – zajmują niemal 70 procent 

jej powierzchni, jest to jeden z najwyższych wskaźników na Opolszczyźnie. W sumie obszary dawnej 

Puszczy Niemodlińskiej uległy silnemu przekształceniu, bowiem naturalne drzewostany wycięto, a na 

ich miejscu od początku XIX wieku wprowadzono sosnę, rzadziej świerk i modrzew, a spośród gatunków 

nierodzimych: sosnę wejmutkę, daglezję i dąb czerwony. W borach zachowały się fragmenty 

drzewostanów, jak też pojedyncze drzewa z przełomu XVIII-XIX wieku, chronione jako rezerwaty bądź 

pomniki przyrody. 

Do najcenniejszych drzew w Szydłowie należą dwustuletni modrzew europejski (stacja PKP oraz ponad 

stuletnia sosna pospolita o podwójnym pniu (50 m od dworca PKP), a także dęby szypułkowe jak 300-

letni w Goszczowicach (oddz. lasu 195) i ponad 250-letni w Tułowicach (oddz. lasu 9). 

 

 
6 M. Woźniak, Opowieści z lasu. Legendy, baśnie inne historie z okolic Borów Niemodlińskich, Niemodlin 2019 

http://tok.tulowice.pl/136/111/swieto-opolskiej-pisanki-2019
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Na terenach należących do Nadleśnictwa Tułowice znajduje się większość pomników przyrody, 

które na bazie danych uzyskanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz gminnych 

Programów Ochrony Środowiska opracowało wykaz istniejących pomników przyrody: 

Lp. Akt prawny Nr 
rej. 

RDOŚ 

Położenie Opis obiektu (wg danych 
Nadleśnictwa Tułowice) 

Obręb 
wydz. 

Gmina 
Obr. ew. 

Gatunek Obw. 
[cm] 

Wys. 
[m] 

1.  Rozporządzenie 
151/P/38/05 
Wojewody 
Opolskiego z dnia 
26.10.2005 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. nr 72, 
poz. 2231 z dnia 
7.11.2005 r.) 

153 Niemodlin 
355 d 

Tułowice 
Szydłów 

Sosna zwyczajna Pinus 
sylvestris 
o podwójnym pniu 

167 
123 

25 
23 

2.  Rozporządzenie 
151/P/38/05 
Wojewody 
Opolskiego z dnia 
26.10.2005 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. nr 72, 
poz. 2231 z dnia 
7.11.2005 r.) 

181 Niemodlin 
195 g 

Tułowice 
Goszczowice 

Pojedynczy okaz dębu 
szypułkowego Quercus 
robur 

480 34 

3.  Rozporządzenie 
151/P/38/05 
Wojewody 
Opolskiego z dnia 
26.10.2005 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. nr 72, 
poz. 2231 z dnia 
7.11.2005 r.) 

241 Tułowice 
24 d 

Tułowice 
Ligota 
Tułowicka 

Pojedynczy okaz dębu 
szypułkowego Quercus 
robur 

434 33 

4.  Rozporządzenie 
151/P/38/05 
Wojewody 
Opolskiego z dnia 
26.10.2005 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. nr 72, 
poz. 2231 z dnia 
7.11.2005 r.) 

367 Tułowice 
55 g 

Tułowice 
Rutki 

Pojedynczy okaz sosny 
zwyczajnej Pinus 
sylvestris 

246 27 

5.  Rozporządzenie 
151/P/38/05 
Wojewody 
Opolskiego z dnia 
26.10.2005 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. nr 72, 
poz. 2231 z dnia 
7.11.2005 r.) 

368 Tułowice 
97 b 

Tułowice 
Ligota 
Tułowicka 

Pojedynczy okaz sosny 
zwyczajnej Pinus 
sylvestris 

232 29 

6.  Uchwała nr IX/67/03 
Rady Gminy 
Tułowice z dnia 
11.09.2003 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. nr 79, 
poz. 1537 z dnia 
10.10.2003r.) 

509 Tułowice 
1 o 

Tułowice 
Tułowice 

Pojedynczy okaz dębu 
szypułkowego Quercus 
robur 

421 28 

7.  Uchwała nr IX/67/03 
Rady Gminy 
Tułowice z dnia 

510 Tułowice 
1 o 

Tułowice 
Tułowice 

Pojedynczy okaz dębu 
szypułkowego Quercus 
robur 

- - 
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11.09.2003 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. nr 79, 
poz. 1537 z dnia 
10.10.2003r.) 

8.  Uchwała nr IX/67/03 
Rady Gminy 
Tułowice z dnia 
11.09.2003 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. nr 79, 
poz. 1537 z dnia 
10.10.2003r.) 

511 Tułowice 
1 o 

Tułowice 
Tułowice 

Pojedynczy okaz dębu 
szypułkowego Quercus 
robur 

548 32 

9.  Uchwała nr IX/67/03 
Rady Gminy 
Tułowice z dnia 
11.09.2003 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. nr 79, 
poz. 1537 z dnia 
10.10.2003r.) 

512 Tułowice 
1 o 

Tułowice 
Tułowice 

Pojedynczy okaz dębu 
szypułkowego Quercus 
robur 

420 26 

10.  Uchwała nr IX/67/03 
Rady Gminy 
Tułowice z dnia 
11.09.2003 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. nr 79, 
poz. 1537 z dnia 
10.10.2003r.) 

513 Tułowice 
1 o 

Tułowice 
Tułowice 

Pojedynczy okaz dębu 
szypułkowego Quercus 
robur 

540 32 

11.  Uchwała nr IX/67/03 
Rady Gminy 
Tułowice z dnia 
11.09.2003 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. nr 79, 
poz. 1537 z dnia 
10.10.2003r.) 

514 Tułowice 
2 d 

Tułowice 
Tułowice 

Pojedynczy okaz dębu 
szypułkowego Quercus 
robur 

356 35 

12.  Uchwała nr IX/67/03 
Rady Gminy 
Tułowice z dnia 
11.09.2003 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. nr 79, 
poz. 1537 z dnia 
10.10.2003r.) 

515 Tułowice 
2 d 

Tułowice 
Tułowice 

Pojedynczy okaz dębu 
szypułkowego Quercus 
robur 

360 33 

13.  Uchwała nr IX/67/03 
Rady Gminy 
Tułowice z dnia 
11.09.2003 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. nr 79, 
poz. 1537 z dnia 
10.10.2003r.) 

516 Tułowice 
2 d 

Tułowice 
Tułowice 

Pojedynczy okaz 
platana klonolistnego 
Platanus x hispanika 

350 33 

14.  Uchwała nr IX/67/03 
Rady Gminy 
Tułowice z dnia 
11.09.2003 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. nr 79, 
poz. 1537 z dnia 
10.10.2003r.) 

517 Tułowice 
1 o 

Tułowice 
Tułowice 

Pojedynczy okaz wiązu 
pospolitego Ulmus 
campestris 

470 36 

15.  Uchwała nr IX/67/03 
Rady Gminy 
Tułowice z dnia 
11.09.2003 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. nr 79, 

518 Tułowice 
2 b 

Tułowice 
Tułowice 

Pojedynczy okaz dębu 
szypułkowego Quercus 
robur 

405 25 
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poz. 1537 z dnia 
10.10.2003r.) 

16.  Rozporządzenie 
151/P/43/05 
Wojewody 
Opolskiego z dnia 
15.11.2005 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. nr 77, 
poz. 2412 z dnia 
29.11.2005 r.) 

821 Tułowice 
62 d 

Tułowice 
Tułowice 

Pojedynczy okaz sosny 
zwyczajnej Pinus 
sylvestris 

220 26 

17.  Rozporządzenie 
151/P/43/05 
Wojewody 
Opolskiego z dnia 
15.11.2005 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. nr 77, 
poz. 2412 z dnia 
29.11.2005 r.) 

822 Tułowice 
34 d 

Tułowice 
Skarbiszowice 

Pojedynczy okaz sosny 
zwyczajnej Pinus 
sylvestris 

230 31 

Tabela 1 Pomniki przyrody, źródło: https://tulowice.katowice.lasy.gov.pl/pomniki-przyrody#.YNnUVahR2Uk 

Zabytki objęte prawnymi formami ochrony 

To, w jaki sposób poszczególne zabytki są chronione, wynika przed wszystkim z form ochrony, 

które wskazuje Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, określa je w sposób następujący: 

1. wpis do rejestru zabytków – podstawowa forma polegająca na objęciu ochroną prawną zabytku, 

poprzez wydanie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków decyzji administracyjnej;  

1a. wpis na listę Skarbów Dziedzictwa; 

2. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy (…) – szczególną 

ochroną muszą być objęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz ich otoczenia, inne 

zabytki nieruchome znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków;  

3. utworzenie parku kulturowego; 

4. uznanie za pomnik historii dotyczy zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru lub parku 

kulturowego o szczególnej wartości dla kultury.  

W zasadzie podstawowym instrumentem ochronnym jest wpis do rejestru zabytków – pozostałe 

formy ochrony konserwatorskiej są w niewielkim stopniu wykorzystywane. Wpis do rejestru jest jedyną 

pozostającą w dyspozycji wojewódzkiego konserwatora zabytków formą ochrony, uchwalenie planu 

miejscowego oraz powołanie parku kulturowego pozostaje w kompetencjach gminy, zaś pomniki historii 

w drodze rozporządzenia ustanawia Prezydent RP. Natomiast Lista Skarbów Dziedzictwa jest nową 

formą ochrony konserwatorskiej zarezerwowaną dla zabytków ruchomych, prowadzoną przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Pomniki historii. 

Pomniki historii to miejsca, które ze względu na szczególną wartość i znaczenie dla kultury 

narodowej, z uwagi na swoją historię, klasę architektury oraz piękno otaczającego je krajobrazu, 

zasługują na szczególną uwagę i ochronę. Lista Pomników Historii została zapoczątkowana w 1994 r. 

Obecnie liczy 114 zespołów i obiektów położonych na obszarze całego kraju. Na terenie województwa 

opolskiego obecnie jest sześć Pomników Historii.  
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Zabytki wpisane do rejestru zabytków.  

Rejestr zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator 

zabytków (art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Rejestr ten prowadzi się w formie 

odrębnych ksiąg dla zabytków nieruchomych, ruchomych  

i archeologicznych. Wpisanie zabytku do rejestru zabytków nakłada na właściciela bądź posiadacza 

obowiązki wynikające m.in. z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (wskazane 

szczegółowo w punkcie 5.5.1. Programu opieki).  

W tabelach przedstawiono wykazy zabytków nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków województwa opolskiego, położonych w granicach administracyjnych gminy, uszeregowany 

wg ksiąg rejestrowych i miejscowości.  

 

➢ Zabytki nieruchome. 

Wpis do rejestru zabytku nieruchomego może nastąpić z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku 

lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy (art. 9 ust. 1). 

Przedmiotowego wpisu dokonuje wojewódzki konserwator zabytków wydając decyzję administracyjną. 

Do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru, a także nazwa 

geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku (art. 9 ust. 2).  

Informację o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru oraz o 

ostatecznym zakończeniu tego postępowania wojewódzki konserwator zabytków przekazuje 

niezwłocznie właściwemu staroście. Jednocześnie informację o wszczęciu postępowania w sprawie 

wpisania zabytku nieruchomego do rejestru do czasu ostatecznego zakończenia tego postępowania podaje 

się do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej starostwa 

powiatowego, na obszarze którego znajduje się zabytek, a ponadto w siedzibie właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, w której 

znajduje się zabytek. Wynika to z faktu, iż od momentu rozpoczęcia procedury wpisu do rejestru zabytek 

podlega ochronie prawnej (art. 9 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

W gminie Tułowice wojewódzki konserwator zabytków wydał 7 decyzji o wpisie do rejestru7, 

obejmujących w sumie kilkanaście zabytków nieruchomych. Do rejestru wpisany jest jeden zespół 

rezydencjonalny: zespół pałacowo – parkowy w Tułowicach z budynkami dawnej infrastruktury i 

parkiem oraz dawny folwark w Skarbiszowicach, zabytki techniki – zespół stacji kolejowej w Szydłowie, 

jednostkowo budynki mieszkalne: willę przy ulicy Parkowej 7 i dom   przy ulicy Pocztowej 6.  

Biorąc pod uwagę cenne zasoby gminy jest to ilość minimalna, nie reprezentująca faktycznych 

zasobów. Należy zauważyć, że ostatni wpis do rejestru pochodzi z 2001 roku, a więc nie jest to aktualna 

weryfikacja zasobów zabytkowych gminy. Wskazane są działania zmierzające do obejmowania tą 

podstawową formą ochrony ustawowej kolejnych zabytków np. obiektów sakralnych (kościół, kaplica, 

cmentarz). 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Nie licząc kolejnych decyzji dotyczących wpisu do rejestru zabytków parku w Tułowicach 
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W tabeli ujęto zespoły i obiekty wpisane indywidualnie do rejestru zabytków: 

 

L.p. Miejscowość Obiekt, adres Czas 
powstania 

Nr rejestru 
zabytków i data 
wpisu 

1.  Ligota Tułowicka dom nr 21, dawny młyn wodny XIX 1653/66 z 
22.09.1966 

2.  Skarbiszowice zabudowania folwarczne  nr 16-20 XIX 1661/66 z 
23.09.1966 

3.  Szydłów zespół obiektów stacji kolejowej:  
▪ budynek dworca kolejowego, 
▪ budynek nastawni wykonawczej,  
▪ budynek parowozowni, 
▪ wiadukt kolejowy przy nastawni 

wykonawczej wraz z infrastrukturą 

1887 48/2006 z 

29.05.2006 

4.  Tułowice zespół pałacowy: pałac 
ul. Zamkowa 1 

1879 1018/65 z 

8.05.1965 

5.  Tułowice zespół pałacowy: dawny młyn wodny ul. 
Parkowa 9 

1763 1018/65 z 
8.05.1965 

6.  Tułowice zespół pałacowy: czworak 
ul. Parkowa 9 

XVIII, 

XIX/XX 

1018/65 z 
8.05.1965 

7.  Tułowice zespół pałacowy: stajnia I poł. XIX 1018/65 z 
8.05.1965 

8.  Tułowice park II poł. XIX 1018/65 z 
8.05.1965 
108/84 z 
28.05.1984 
225/52 z 
3.05.1952  

9.  Tułowice dom, ul. Pocztowa 6 I poł. XIX 1662/66 z 
23.09.1966 

10.  Tułowice budynek administracyjny w zespole Fabryki 

Porcelany „RS Tillowitz”, ul. Porcelanowa 2E 

1904 2374/97 z 
10.12.1997 

11.  Tułowice willa dzierżawcy fabryki porcelany, tzw. 

,,Stara Willa”, ul. Parkowa 7 

l. 90-te XIX 2/2001 z 
11.05.2001 

Tabela 2 Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków 
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➢ Zabytki ruchome: 

Zgodnie z art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

zabytkiem ruchomym jest rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, będące dziełem 

człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, 

których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, 

artystyczną lub naukową. 

Zabytek ruchomy jest wpisywany do rejestru na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego 

konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku (art. 10 ustawy  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Wojewódzki konserwator zabytków może wydać z urzędu 

decyzję o wpisie zabytku ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, 

uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę albo wywiezienia za granicę zabytku  

o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej. Do rejestru nie wpisuje się zabytku 

wpisanego do inwentarza muzeum lub wchodzącego w skład narodowego zasobu bibliotecznego  

(art. 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ryc. 21 Epitafium rycerza Dresske z neobarokową kapliczką wpisane do rejestru zabytków 

 

 

Na terenie gminy rejestr zabytków ruchomych stanowi zbiór zabytków, wpisanych przez konserwatora 

wojewódzkiego na podstawie sześciu decyzji o wpisie zabytków ruchomych do rejestru.  

Są to obiekty tylko z Tułowic, przy czym warto dodać, że w rejestrze są ujęte zabytki nietypowe 

(stanowiące rzadkość na terenie województwa opolskiego) jak żyrandol w willi Schlegelmilcha czy 

kolekcja porcelany i wyrobów porcelitowych z wzorcowni Fabryki Porcelitu „Tułowice”. Cennym 

zabytkiem jest płyta nagrobna rycerza Dresske – wykonana z piaskowca, przeniesiona podczas budowy 

nowego kościoła ze starego cmentarza. Nad nią dla ochrony w 1881 roku wybudowano kapliczkę, która 

również została wpisana do rejestru zabytków. 
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Miejscowość Obiekt Numer rejestru i data 

Tułowice Płyta nagrobna z kościoła parafialnego pw. św. 
Rocha 

Ks.B.t.V-802/89 z 15.12.1989 r.  

Tułowice  Architektoniczny baldachim (kapliczka), 
wybudowany nad renesansową płytą nagrobną 
Henryka von Dresske i przylegający bokami do 
muru i metalowego ogrodzenia otaczającego 
kościół parafialny pw. św. Rocha,  

Ks.B.t.IV-375/2018 30.04.2018 r 

Tułowice Rzeźba św. Jana Nepomucena, w kapliczce przy 
drodze do kościoła parafialnego (skradziona) 

Ks.B.t.V-806/90 z 30.01.1990 r.  

Tułowice Żyrandol, willa przy ul. Parkowej 7 Ks.B.t.VI-970/01 z 17.04.2001 r.  

Tułowice Kolekcja porcelany i wyrobów porcelitowych z 
wzorcowni Fabryki Porcelitu „Tułowice” 

Ks.B.t.I-4/1-744/02 z 03.09.2002 
r.  

Tułowice Prospekt organowy wraz z instrumentem z kościoła 

parafialnego pw. Św. Rocha 

Ks.B.t.IV-278/13 z 09.09.2013 r. 

Tabela 3 Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków 

➢ Zabytki archeologiczne 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje, iż zabytki archeologiczne to 

zabytki nieruchome, będące powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji  

i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź 

ich śladów albo zabytki ruchome, będące tym wytworem. Są to w szczególności: pozostałości terenowe 

pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyska, kurhany oraz relikty działalności 

gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

Obecnie w rejestrze zabytków nie ma na terenie gminy stanowisk archeologicznych wpisanych 

do rejestru zabytków.  

Parki kulturowe 

 Parki kulturowe są tworzone w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania 

wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla 

miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.  Zgodnie z art. 16 ust. 1 park tworzy rada gminy na 

podstawie uchwały po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Uchwała określa 

nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy  

i ograniczenia dotyczące:  

1)   prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej 

lub usługowej; 

2)   zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych; 

3)   umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych  

z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku 

i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1; 

3a) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury; 

4)   składowania lub magazynowania odpadów. 

 Tego typu forma ochrony jest szczególnie polecana dla form krajobrazowych. Na chwilę obecną 

nie ma propozycji utworzenia parku kulturowego na terenie gminy Tułowice. 

 



69 
 

Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzjach.  

 

Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo  

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego są formą ochrony zabytków 

realizowaną przez samorząd gminny. Ustawa o ochronie zabytków w art. 18 i 19 wskazuje niezbędne 

elementy przy sporządzaniu i aktualizacji studiów oraz planów miejscowych, są to: 

1. Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

2. Ustalenia gminnego programu opieki nad zabytkami, w przypadku gdy gmina posiada  program  

3. Określenie zasobów podlegających ochronie: 

• zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 

• innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; 

• parków kulturowych. 

4. Ustalenia, w zależności od potrzeb, stref ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których 

obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę 

znajdujących się na tym obszarze zabytków. 

5. Ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad zabytkami. 

6. Określenie rozwiązań niezbędnych do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im 

ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu; 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt zawiadamia  

o przystąpieniu do sporządzania dokumentów planistycznych ustawowo określone instytucje i organy, 

a więc m.in. wojewódzkiego konserwatora zabytków. WKZ po otrzymaniu zawiadomienia o podjęciu 

odpowiedniej uchwały składa wnioski konserwatorskie, następnie wyraża opinie i udostępnia niezbędne 

informacje. Na koniec uzgadnia projekt i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w trybie art. 

106 Kpa, w związku z art. 20 ustawy o ochronie zabytków.  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to istotne narzędzie służące ochronie 

dziedzictwa kulturowego gminy, ale to też wymierne korzyści dla mieszkańców i inwestorów polegające 

m.in. na szybkim wystąpieniu o pozwolenie budowlane i realizacji inwestycji, a w konsekwencji 

zatrzymanie inwestora w gminie. Istotna jest również możliwość pobierania przez gminę tzw. renty 

planistycznej, która stanowi jej dochód własny i może znacząco wpływać na budżet gminy. Gmina 

Tułowice jest jedną z nielicznych gmin na terenie województwa opolskiego, która ma pełne pokrycie 

terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

Zabytki w gminnej ewidencji zabytków 

Ewidencja zabytków nie jest formą ochrony zabytków, stanowi natomiast zbiór wszystkich 

obiektów i obszarów o wartościach zabytkowych. W skład ewidencji zabytków wchodzą: 

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, 

2) zabytki nieruchome nie wpisane do rejestru zabytków, 

3) parki kulturowe. 

Ewidencję zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki 

konserwator zabytków w formie kart ewidencyjnych (art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami), zaś ewidencję z terenu gmin prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) w formie 



70 
 

zbioru kart adresowych zabytków, objętych wojewódzką ewidencją zabytków (art. 22 ust. 4 cytowanej 

wyżej ustawy). 

Obok zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz parków kulturowych 

ochronę zabytków objętych gminną ewidencją uwzględnia się w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

Ewidencja zabytków jest podstawą dla sporządzania programów opieki nad zabytkami przez 

województwa, powiaty i gminy. Rozpoznanie zasobów, stanu zachowania obiektów zabytków pozwala 

na wskazanie zagrożeń oraz sposobów reagowania w celu ochrony i powstrzymania degradacji 

zewidencjonowanych zabytków oraz ich otoczenia. Dlatego obiekty te ujęte zostają w programach 

opieki oraz wskazane są do ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Gmina Tułowice pierwszą ewidencję zabytków sporządziła w 2007 roku8. Obecnie występują 

niewielkie rozbieżności w wykazach, w gminnej ewidencji zabytków ujętych było dotychczas 1919 

obiektów i obszarów, zaś w ewidencji prowadzonej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków 

znajdują się 192 obiekty i obszary, przy czym brakuje w niej np. karty ewidencyjnej zespołu stacji 

kolejowej w Szydłowie, który jako obszar wpisany do rejestru zabytków powinien być włączony do 

ewidencji.  

W związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 10 września 2019 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia 

rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 

zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2019r., poz. 1886), 

karty są wykonywane według nowego wzoru, który oprócz danych adresowych oraz form ochrony 

konserwatorskiej, zawiera także takie informacje jak: historia, opis i wartości zabytku, stan zachowania 

i postulaty dotyczące konserwacji. Przy czym należy zaznaczyć, że dotychczas wykonane karty adresowe 

są ważne i nie jest konieczne ich ponowne opracowanie (ewentualnie może to dotyczyć obiektów, 

których stan techniczny uległ zasadniczej zmianie). 

Wyżej wymienione rozporządzenie wprowadziło zasadę, iż w przypadku włączenia obiektów do 

GEZ wymagane jest porozumienie burmistrza z wojewódzkim konserwatorem zabytków co do 

zasadności ujęcia tego zabytku w GEZ oraz najpilniejszych postulatów konserwatorskich, a także ustaliło 

obowiązek informacyjny gminy, polegający na tym, iż wymagane jest zawiadomienie właściciela zabytku 

o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków. Zawiadamia się 

właścicieli zabytków o zamiarze włączenia do GEZ, oraz o sporządzeniu nowej karty adresowej albo o 

zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z GEZ. Do powyższych zawiadomień o włączeniu karty do 

GEZ lub o wykonaniu nowej, dołącza się odpowiednią kartę ewidencyjną.  

Po przeprowadzeniu analizy terenowej stwierdzono, iż część obiektów utraciła wartości 

zabytkowe, czy to poprzez przebudowę, rozbiórkę lub też dekapitalizację obiektu w stopniu 

przekraczającym możliwość wykonania remontu utrzymującego historyczną tkankę zabytkową. W 

ramach weryfikacji stosowny wniosek o wyłączenie nieistniejących obiektów oraz tych, które utraciły 

wartości zabytkowe został przekazany do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obiekty 

ewidencyjne wymagają cyklicznego monitoringu, ponieważ zasób zabytków architektury podlega 

 
8 Karty opracował Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu 
9 https://tulowice.pl/download/attachment/7767/wykaz-zabytkow-nieruchomych-wpisanych-do-gminnej-ewidencji-
zabytkow.pdf 
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częstym zmianom (modernizacje, pogarszanie się stanu obiektów nieużytkowanych itp.), stąd konieczna 

jest  w miarę systematyczna weryfikacja.  

Obecnie na terenie gminy w ewidencji ujętych jest: 185 zabytków (gminna ewidencja zabytków 

– aneks nr 1)10. W trakcie opracowywania Programu zweryfikowano zasoby ewidencyjne, wojewódzki 

konserwator zabytków zgodził się na wyłączenie 6 obiektów. Przy czym w gminie znajdują się cenne 

obszary i obiekty, które kwalifikują się do włączenia do gminnej ewidencji zabytków po uzgodnieniu z 

wojewódzkim konserwatorem zabytków (np. remiza czy trafostacja w Szydłowie, folwark w Ligocie 

Tułowickiej), warunkiem tych działań powinna być wiedza i zgoda właścicieli zabytków. Jednocześnie 

zostały podjęte działania zmierzające do wyłączenia z ewidencji zabytków nieistniejących bądź takich, 

które utraciły wartości zabytkowe, te działanie będą kontynuowane.  

   
Ryc. 22 Remiza w Szydłowie – obiekt o cechach zabytkowych; Ryc. 23 Ligota Tułowicka – fragment zabudowań dawnego folwarku 

Oprócz kart ewidencyjnych, zawierających podstawowe dane adresowe, urząd konserwatorski 

opracowuje szczegółowe karty ewidencyjne zabytków architektury  

i budownictwa (tzw. karty białe). Obecnie dla gminy Tułowice w archiwum Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków znajduje się 13 kart dla zabytków ruchomych oraz 24 dla zabytków 

nieruchomych dla następujących obiektów: 

1. Ligota Tułowicka– zbożowy młyn wodny 

2. Ligota Tułowicka młyn wodny, obecnie budynek mieszkalno – gospodarczy nr 21, 

3. Skarbiszowice zespół folwarczny 

4. Szydłów – zespół stacji kolejowej, 

5. Szydłów – dworzec kolejowy, 

6. Szydłów – nastawnia kolejowa, 

7. Szydłów – parowozownia, 

8. Tułowice – założenia pałacowo–parkowo–folwarczne, 

9. Tułowice – pałac, 

10. Tułowice – dwojak, obecnie dom, 

11. Tułowice – zespół nadleśnictwa, 

12. Tułowice – stróżówka, 

13. Tułowice – zespół dawnej fabryki porcelany i porcelitu, ul. Świerczewskiego, 

 
10 https://tulowice.pl/download/attachment/7767/wykaz-zabytkow-nieruchomych-wpisanych-do-gminnej-ewidencji-
zabytkow.pdf zawiera wykaz 191 obiektów przed weryfikacją w terenie i uzgodnieniem z OWKZ 

https://tulowice.pl/download/attachment/7767/wykaz-zabytkow-nieruchomych-wpisanych-do-gminnej-ewidencji-zabytkow.pdf
https://tulowice.pl/download/attachment/7767/wykaz-zabytkow-nieruchomych-wpisanych-do-gminnej-ewidencji-zabytkow.pdf
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14. Tułowice – budynek administracyjny w zespole dawnej fabryki, 

15. Tułowice – budynek portierni w zespole dawnej fabryki, 

16. Tułowice – budynek piecowni w zespole dawnej fabryki, 

17. Tułowice – blok zabudowy produkcyjno – magazynowej w zespole dawnej fabryki, 

18. Tułowice – budynek warsztatu mechanicznego i kuźni w zespole dawnej fabryki, 

19. Tułowice – budynek formowni i odlewni w zespole dawnej fabryki, 

20. Tułowice – remiza zakładowej staży pożarnej w zespole dawnej fabryki, 

21. Tułowice – dawny młyn wodny – zespół, ul. parkowa 9-11, 

22. Tułowice – budynek produkcyjno – mieszkalny, ul. Parkowa 9, 

23. Tułowice – dawna bażanciarnia, budynek mieszkalny, ul. Parkowa 11, 

24. Tułowice – maszyny i urządzenia młyńskie, ul. Szkolna 11. 

W archiwum zakładowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu znajdują się 

również trzy karty cmentarzy: 

1. Karta Cmentarza w Szydłowie (z 2 poł. XIX w.), 

2. Karta Cmentarza w Tułowicach (przy kościele poewangelickim), 

3. Karta Cmentarza w Tułowicach (cmentarz parafialny założony ok. 1829 r.). 

Stanowiska archeologiczne w ewidencji  

Do zabytków nieruchomych zalicza się także zabytki archeologiczne, wykaz stanowisk 

archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków stanowi załącznik nr 2. 

W gminnej ewidencji zabytków gminy Tułowice ujęto 25 stanowisk archeologicznych odkrytych w 

trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w ramach programu badawczego Archeologiczne 

Zdjęcie Polski oraz podczas przypadkowych odkryć oraz w ramach badań realizowanych w okresie 

międzywojennym XX wieku (w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu znajdują się materiały dotyczące 

tych prac). Ewidencja obejmuje takie zabytki archeologiczne jak: grodziska – 2,  kurhan – 1, osady 

produkcyjne – 1. 

Przy czym dane na temat grodzisk pochodzą z okresu międzywojennego i nie udało się tych 

danych potwierdzić współczesnymi badaniami. Część stanowisk archeologicznych obecnie nie ma 

określonej lokalizacji.  

Dla zabytków archeologicznych gmina nie posiada opracowanych kart adresowych. 

 

Działania gminy w obszarze dziedzictwa kulturowego  

Obiekty zabytkowe będące własnością gminy  

W celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zabytków niezbędne  jest 

podanie  informacji nt. zasobów gminnych wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie bowiem z art.  5  

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami właściciel zabytku jest zobowiązany do: 

1)   naukowego badania i dokumentowania zabytku; 

2)   prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 

3)   zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 

4)   korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 

5)   popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii  

i kultury. 

Obiekty znajdujące się w ewidencji zabytków, będące własnością gminy to budynki mieszkalne. 

Większość z nich wymaga przeprowadzenia prac remontowych. 
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l.p. Miejscowość obiekt Adres   

1.  Tułowice budynek mieszkalny Przedszkolna 21  

2.  Tułowice budynek mieszkalny Szkolna 10  

3.  Tułowice budynek mieszkalny Porcelanowa 2  

4.  Tułowice budynek mieszkalny Porcelanowa 12  

5.  Tułowice budynek mieszkalno-usługowy Pocztowa 2  

6.  Tułowice Małe budynek mieszkalny Nr 1/16  
Tabela 4 Obiekty zabytkowe, których właścicielem jest gmina 

 
7.2. Infrastruktura i działania Gminy w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego do popularyzacji 

miasta i obszaru gminy.  

Gmina  podejmuje działania na rzecz popularyzacji gminy jako miejsca przyjaznego mieszkańcom i 

turystom. Informacje o dziedzictwie kulturowym prezentowane są w tematycznych folderach oraz na 

stronie internetowej. Do ciekawych szlaków pieszo - rowerowych można zaliczyć:  

• Trasa „ZAKAMARKI” długość: 16 km oznaczenie: linia zielona pojedyncza, rozpoczyna się przy młynie 
i młynówce w Tułowicach, przebiega przez Skarbiszów, Szydłów, Staw Hutnik w Tułowicach Małych 
i powraca do Tułowic 

 
Ryc. 24 Trasa turystyczna „Zakamarki”, źródło: https://tulowice.pl/12/zakamarki.html 

• Trasa „LASAMI, ŁĄKAMI...” długość: 14,5 km oznaczenie: linia czerwona pojedyncza, rozpoczyna się 
od szpitaliku – willi Erharda Schlegelmilcha w Tułowicach, a kończy przy kamieniołomie w Ligocie 
Tułowickiej 

• „BLISKIE STAWY” długość: 8,5 km, oznaczenie: linia niebieska pojedyncza, rozpoczyna się  
Od dworca PKP w Tułowicach, przebiega przez Tułowice Małe – obok Stawu Hutnik  
i dawnej huty żelaza zwanej „Popiół”, w 1822 przemianowanej na „Teresa” oraz Stawu Olszowego – 
wokół którego rozciąga się las olszowy zwany olsem, który w części jest pozostałością dawnej Puszczy 
Niemodlińskiej. 
 
W samej miejscowości Tułowice znajdują się tablice proponujące inne, nie opisane na stronie 

internetowej szlaki: 
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Ryc. 25 Tablica informacyjna prezentująca trasę pieszo – rowerową „Ukojenie” 

Przez gminę przebiegają również szlaki regionalne: 

▪ Szlak rodu von Praschma z Opola do Komprachcic (ok. 35 km) przebiega również przez Tułowice, 

trasa prowadzi: Opole – Dąbrowa – Niemodlin – Lipno – Tułowice – Ochodze – Komprachcice. 

Zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego prezentuje przewodnik poświęcony 

wycieczkom po Gminie Tułowice11, wcześniej gmina była także wydawcą publikacji poświęconej historii 

i zabytkom Tułowic12. Wskazane jest podjęcie starań o przygotowanie aktualnych wydawnictw lub 

wznowienie dotychczasowych materiałów. W sumie całość działań promocyjnych wymaga aktualizacji i 

uzupełnienia oferty, na przykład opisane w publikacji wycieczki turystyczne po terenie gminy nie są 

prezentowane na stronie internetowej gminy, nie ma też ich oznakowania w terenie, są za to tablice 

zawierające inne propozycje (opis i zdjęcie powyżej). Tak więc konieczna jest aktualizacja oferty pod 

kątem oznaczenia szlaków, stanu technicznego tablic, gdyż część z nich ma uszkodzone plansze oraz 

uzupełnienie propozycji o nowe formy aktywności np. questy, szlaki rowerowe wraz  

z niezbędną infrastrukturą. 

 
11 M. Woźniak, Wycieczki po Gminie Tułowice. Przewodnik, Tułowice 2016, Publikacja współfinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa Przekraczamy granice 
12 M. Woźniak, E. Woźniak, Od Tillowitz do Tułowic, Tułowice 2007 
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Ryc. 26 Publikacje poświęcone historii, zabytkom i ciekawostkom gminy 

Na obszarze gminy były podejmowane działania, które umożliwiły wyeksponowanie walorów 

zabytkowych obiektów w poszczególnych miejscowościach.  Było to możliwe dzięki wsparciu projektów 

z funduszy europejskich np.: otwarcie Izby Regionalnej w budynku świetlicy wiejskiej w Skarbiszowicach 

było możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Kwota dofinansowania 

wyniosła 39.901,00 zł. Sołectwo Skarbiszowice pozyskało także fundusze na adaptację stodoły do celów 

edukacyjnych i kulturalnych w ramach projektu Budowa Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji we 

wsi Skarbiszowice. Aktywność mieszkańców wsi zaowocowała przyznaniem przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego III miejsca w konkursie „Piękna Wieś Opolska”  

w kategorii Najpiękniejsza Wieś w 2019 roku. 

  
Ryc. 27 Izba Regionalna w Skarbiszowicach – elewacja i wnętrze 
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W gminie organizowane są cykliczne imprezy kulturalno-rekreacyjne i sportowe  

o randze lokalnej (dożynki gminne) i regionalnej. Do stałych wydarzeń należy zaliczyć:  

• Święto Opolskiej Pisanki 

• Konkurs Palm Wielkanocnych  

• Dożynki gminno – parafialne 

• Wystawa Twórców Amatorów ART – MIKST 

 

Tułowicki Ośrodek Kultury organizuje także wydarzenia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa13 

odbywających się cyklicznie we wrześniu w całej Europie, w Tułowicach odbywają się regionalne 

konkursy np.: Opolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 28 Popularyzacja tradycji związanych z opolską pisanką podczas Europejskich Dni Dziedzictwa 
http://tok.tulowice.pl/195/157/tulowicka-droga-opolskiej-pisanki-galeria.html 

 

 

 

 

 
13 Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej z 1985 roku. Jest to cykliczny projekt 
kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą 
bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i 
edukacyjnych, szczegóły: https://edd.nid.pl/ 

http://tok.tulowice.pl/195/157/tulowicka-droga-opolskiej-pisanki-galeria.html
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Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy.  Analiza szans i zagrożeń. 

 
W toku analizy stanu krajobrazu kulturowego gminy Tułowice, ustalono następujące czynniki 

determinujące jego dalszy rozwój:  

Tabela. Analiza – mocne i słabe strony 

Mocne strony Słabe strony 

▪ Plany miejscowe dla całości terenów gminy 
▪ Dogodne położenie gminy związane z bliską 

lokalizacją węzła autostradowego Opole 
Zachodnie 

▪ Przejrzysta polityka przestrzenna gminy: 
opracowany miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego; 

▪ Różnorodność krajobrazu naturalnego 
i kulturowego na terenie gminy; 

▪ Cenne obiekty zabytkowe rozpoznawalne poza 
gminą, szczególnie zespół pałacowo – parkowy 
w Tułowicach; 

▪ Bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe 
i cenne zasoby przyrodnicze (Bory 
Niemodlińskie); 

▪ Publikacje, foldery i inne materiały publikowane 
i przewodnik; 

▪ Istniejące szlaki związane z dziedzictwem 
kulturowym  

▪ Współpraca z innymi gminami w regionie; 
▪ Działalność na terenie gminy Niemodlińskiego 

Towarzystwa Regionalnego oraz Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich powodująca zwiększenie 
świadomości historycznej; 

▪ Działalność Stowarzyszeń Odnowy i Rozwoju 
Wsi oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Gminy Tułowice 

▪ Działalność Ośrodka Kultury w Tułowicach, 
▪ Działalność Izby Regionalnej w Skarbiszowicach 

oraz Tułowickiego Towarzystwa Historycznego 
▪ Lokalni pasjonaci popularyzujący historię  

i zabytki gminy 
▪ Plenerowe imprezy lokalne jako element 

promocji i budowania więzi lokalnych; 
▪ Kultywowanie tradycji związanych z 

dziedzictwem niematerialnym – opolską 
pisanką oraz zwyczaje wykonywania plam 
wielkanocnych, wieńców dożynkowych itp. 

▪ Porcelana tułowicka oraz porcelit – wyroby 
znane i cenione przez kolekcjonerów 

▪ Powolna degradacja istniejącej substancji 
zabytkowej, szczególnie pod kątem zasad  
i warunków przeprowadzanych remontów  
i adaptacji zabytkowych obiektów; 
▪ Pogarszający się stan zachowania 

nieużytkowanych zabytków techniki na 
terenie gminy, 
▪ Utrata wartości zabytkowych cmentarzy 

ujętych w ewidencji oraz brak dostatecznej 
dokumentacji na ich temat; 
▪ Niepełna analiza układów przestrzennych wsi; 
▪ Niewystarczająca ilość oznaczeń zabytków  

i informacji o nich w terenie;  
▪ Brak opisu szlaków w terenie, niepełna 

informacja o propozycjach szlaków 
tematycznych na stronie internetowej urzędu 
▪ Brak wykorzystania potencjału dawnej, 

zabytkowej zabudowy; 
▪ Trudności z pozyskaniem środków 

finansowych na ochronę dziedzictwa 
kulturowego. 
▪ Niewystarczająca wiedza mieszkańców gminy 

dotycząca lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, 
▪ Niska świadomość społeczna o prawnych 

zobowiązaniach właściciela do należytego 
utrzymywania zabytków, 
▪ Niewielkie zrozumienie społeczne dla potrzeb 

ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego,  
▪ Postępująca dekapitalizacja zasobu 

zabytkowego na terenie gminy; 
▪ Niewielka ilość działań związanych  

z dziedzictwem niematerialnym;  
▪ Brak hotelu, niewielka oferta ośrodków 

agroturystycznych i miejsc noclegowych, 
▪ Niewystarczająca ilość propozycji spędzania 

czasu wolnego na terenie gminy (np. 
odpoczynek weekendowy) 
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Tabela. Analiza – szanse i zagrożenia 
 

Szanse Zagrożenia 

▪ Przygotowane i realizowane konkretne zadania 
związane z rewitalizacją obiektów i obszarów 
zabytkowych  
▪   Możliwość pozyskania dotacji na prace 

konserwatorskie i roboty budowlane przy 
obiektach zabytkowych ze środków 
finansowych pochodzących z różnych źródeł: 
samorządowe, państwowe, środki UE i in. 
▪   Wprowadzenie nowych narzędzi ochrony dla 

służb konserwatorskich, m.in. powołanie 
Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, 
tymczasowa ochrona konserwatorska obiektu 
po rozpoczęciu procedury wpisu do rejestru 
zabytków 
▪  Uzupełnianie infrastruktury pieszo – 

rowerowej w województwie i możliwość 
pozyskania funduszy na ten cel 
▪ Zwiększanie się zainteresowania społecznego 

lokalną historią i zabytkami oraz otaczającym 
krajobrazem 

▪ Fundusze osób prywatnych w pracach 
związanych z ochroną zabytków; 

▪ Inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców Gminy 
na temat wartości kulturowej zabytków, 
których są właścicielami oraz propagowanie 
pozytywnych rozwiązań zgodnych z zasadami 
sztuki konserwatorskiej; 

▪ Rosnące zapotrzebowanie na turystykę 
lokalną,  

▪ Poszukiwanie aktywnych form spędzania 
wolnego czasu – rowerowe, wodne, konne; 

▪ Moda na zdrową żywność, produkty 
regionalne; a tym samym wzmocnienie  
i wykorzystanie potencjału dziedzictwa 
kulinarnego 
 

▪ Obciążenie gminy nowymi zadaniami bez 
zabezpieczenia środków finansowych; 

▪ Luki prawne i brak spójności w przepisach np. 
ustawa o ochronie zabytków w relacji  
z prawem budowlanym; 

▪ Niestabilność przepisów i luki legislacyjne 
zarówno w sferze finansowej, jak też ochrony 
zasobów kulturowych; 

▪ Brak w gminie wydzielonego funduszu na 
dofinansowanie prac konserwatorskich  
i budowlanych (w ramach przepisów ustawy  
o ochronie zabytków) 

▪ Brak funduszy gminnych na remonty 
budynków własnych ujętych w GEZ 

▪ Podatność zabytków na zniszczenie (brak 
zabezpieczeń, brak funkcji). 

▪ Niewystarczające środki finansowe na prace 
konserwatorskie ze względu na duże potrzeby 
w tym zakresie; 

▪ Kolizja pomiędzy wymogami ochrony 
konserwatorskiej, a polityką oszczędzania 
energii (wykonywanie dociepleń elewacji 
obiektów zabytkowych metodami 
degradującymi wartości zabytkowe), 

▪ Niekontrolowane mnożenie reklam i innych 
nośników na obiektach i obszarach 
historycznych; 

▪ Mało skuteczna egzekucja prawna w zakresie 
samowoli budowlanych oraz dewastacji 
zabytków i środowiska 

▪ Niedostateczna promocja dobrych przykładów 
i projektów zrealizowanych we współpracy  
z urzędem konserwatorskim w Opolu 

▪ Niechęć do obejmowania obiektów ochroną 
konserwatorską przez właścicieli 

 

 

Podsumowanie Analizy SWOT oraz stanu zachowania zasobu zabytkowego 

Spośród zewidencjonowanych obiektów ewidencyjnych przeważającą formą własności jest 

własność prywatna. Obejmuje ona około 80 % proc. zabytkowych zasobów gminy.  

W większości właścicielami są osoby fizyczne, do których należą głównie domy mieszkalne oraz 

zabudowania gospodarczo-mieszkalne. Własność związków wyznaniowych dotyczy 4,7 proc. 

zabytkowych zasobów gminy i związana jest z kościołem rzymskokatolickim. Należą do niego wszystkie 

kościoły, plebania i część kapliczek. Własność komunalną gminy stanowi jedynie 6,3 proc. zasobów 

zabytkowych. Są to przede wszystkim budynki mieszkalne (m.in. przy ul. Przedszkolna 21, ul. Szkolna 10, 

ul. Porcelanowa 2 i 12). Najcenniejszy na terenie gminy zespół pałacowo – parkowy w Tułowicach jest 
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własnością Powiatu Opolskiego. Wśród obiektów należących do tej formy własności przeważają 

kamienice miejskie. 

Stan zachowania zabytków nieruchomych na terenie gminy Tułowice jest zróżnicowany w zależności 

od kategorii obiektów. W przypadku architektury w najlepszym stanie są zabytki sakralne. Na terenie 

gminy są to głównie kościoły, choć także tutaj znajdują się obiekty wymagające podjęcia prac 

restauratorskich, jak np. kapliczki, ale także małe formy upamiętnień – zabytkowe nagrobki na 

cmentarzach. 

Obiektami zagrożonymi, ze względu na brak funkcji użytkowych i skomplikowaną sytuację 

własnościową są budynki przemysłowe i gospodarcze, m.in. budynki pokolejowe – szczególnie 

niepokojący jest stan budynku dworca kolejowego14 oraz cegielni czy dawnej gospody w Szydłowie, 

poważnie zagrożony jest młyn w Tułowicach, ale pogarsza się także stan dawnego młyna w Ligocie 

Tułowickiej czy zabudowań folwarcznych w Skarbiszowicach. Jest to wysoce niekorzystne zjawisko, ze 

względu na skromne zasoby dziedzictwa kulturowego gminy. Biorąc jednak pod uwagę sytuację 

własnościową oraz uwarunkowania prawne i finansowe, działania gminy w tym obszarze są utrudnione 

i mogą obecnie sprowadzać się do popularyzowania wiedzy o tych zabytkach oraz wspierania inicjatyw 

na rzecz powstawania opracowań inwentaryzacyjnych i badawczych, a także pomagania właścicielom 

podejmującym działania adaptacyjne i remontowe.  

W przypadku budynków mieszkalnych ich stan jest uzależniony od użytkowania obiektów. 

Opuszczone – popadają w ruinę, jest to szczególnie widoczne na obszarach wiejskich, gdzie w większości 

miejscowości znajdują się nieużytkowane zabudowania gospodarcze, w efekcie część budynków 

kwalifikuje się obecnie jedynie do rozbiórki. W użytkowanych budynkach w przypadku niektórych 

problemem jest brak środków finansowych na prace remontowe, w sumie zamieszkałe budynki są  

w większości zadbane, wręcz zauważalna jest tendencja do ich modernizacji, która zaciera walory 

zabytkowe i historyczny wystrój (tzn. podczas wykonywania prac remontowych likwidowane są  pokrycia 

dachów z dachówki karpiówki i zastępowanie jej blachą lub czarną dachówką betonową, wysuwanie 

okapów, docieplenia elewacji prowadzą do usuwania detalu architektonicznego, wymiana stolarki  

z uproszczoną konstrukcją bez historycznych podziałów). Tego typu działania zauważalne są także  

w gminie Tułowice. 

Pożądanym i w dłuższej perspektywie koniecznym elementem wspierającym utrzymanie 

tradycyjnych technik budowlanych i wystroju architektonicznego obiektów, będą działania zmierzające 

do wspierania właścicieli podejmujących prace o charakterze konserwatorskim,  

a nie typowo modernizacyjnym. Jest to możliwe dzięki zmianie przepisów ustawy o ochronie zabytków, 

która dopuszcza udzielanie przez samorządy dotacji na prace w obiektach włączonych do gminnej 

ewidencji zabytków, dlatego w Programie zaproponowano wdrożenie stałego, nawet niewysokiego 

systemu dofinansowania prac w obiektach zabytkowych. Tego typu współpraca z właścicielami jest 

nieodzowna, przy dążeniu do zachowania najcenniejszych i charakterystycznych dla gminy zabytków. 

Gmina do tej pory nie udzielała właścicielom prywatnym dotacji celowych na dofinansowanie prac 

budowlano – konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wynikających  

z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przy czym należy zwrócić uwagę,  

że Rada Gminy Tułowice podjęła 29 stycznia 2015 r. uchwałę Nr V/17/15 w sprawie zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do 

 
14 Budynek jest opuszczony i popada w ruinę, tymczasem obok została wybudowana parterowa, bezstylowa wiata pełniąca 
m.in. funkcje dworca.    
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rejestru zabytków. uchwala ta jest realizowana sporadycznie, do tej pory dofinansowanie zostało 

udzielone jedynie na remont zabytkowych organów w kościele pw. św. Rocha w Tułowicach  

w 2015 roku. 

Analizując dotychczasowe wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego do promocji  

i popularyzacji z oczywistych względów na czoło wysuwa się promowanie tradycji produkcji porcelany 

tułowickiej. Trwają ostatnie prace w dawnym dworcu kolejowym w Tułowicach,  

w którym ma być prezentowana kolekcja tutejszych wyrobów. Działania promujące dawną fabrykę 

powinny być rozwijane o nowe narzędzia, jako stanowiące wizytówkę gminy.  

 

 
Ryc. 29 Budynek dawnego dworca kolejowego w Tułowicach, adaptowany na cele ekspozycji kolekcji porcelany tułowickiej 

Warto również zwrócić uwagę, ze dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności  

w Skarbiszowicach oprócz dawnej gospody wykorzystywanej na izbę regionalną uratowano historyczną 

stodołę (zagroda nr 17), po adaptacji pełni ona funkcję sali spotkań. 

Założenia programowe 
Realizacja programu opieki odbywa się w oparciu o dwa priorytety, w ramach których ustalono 

kierunki oraz typy działań. W ich ramach szeroko pojęta ochrona i opieka nad zabytkami Gminy Tułowice 

ma zmierzać do: 

• Konsekwentnego realizowania kompetencji samorządu w obszarze lokalnego dziedzictwa 

kulturowego poprzez wdrożenie programu opieki. Postuluje się wpisanie działań z zakresu ochrony 

i opieki nad dziedzictwem kulturowym (zarówno materialnym jak i niematerialnym) do dokumentów 

strategicznych gminy Tułowice, na podstawie których planuje się długofalową politykę finansową 

gminy i wyznacza priorytety działań. 

• Dbałości o krajobraz kulturowy miasta i obszarów wiejskich, zachowanie charakterystycznych 

elementów zabytkowych i przyrodniczych jak i układów ruralistycznych, także poprzez wdrażanie 

ustawowych form ochrony. 
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• Umożliwienia i wspierania racjonalnego wykorzystania środków finansowych na działania  

w obszarze ochrony zabytków, szczególnie na finansowanie prac w obiektach zabytkowych. 

• Wspierania aktywności lokalnej mającej na celu poszanowanie z utrwalaniem dziedzictwa. 

• Wspierania działań na rzecz projektów edukacyjnych mających na celu zwiększenie wiedzy  

i świadomości mieszkańców o zasobach kulturowych gminy. 

• Wzbogacania oferty turystycznej gminy m.in. poprzez działania na rzecz dziedzictwa kulturowego. 

• Podejmowania działań umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z zabytkami. 

 

Gmina Tułowice powinna dążyć do jak najefektywniejszego realizowania założonych kierunków 

działań i zadań. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że z racji czteroletniego okresu obowiązywania 

gminnego programu opieki nad zabytkami, mogą one wymagać aktualizacji w wyniku następujących  

w tym okresie zmian społeczno-gospodarczych. Jednym z zadań gminy jest odpowiednio szybkie 

reagowanie i aktualizowanie działań i zadań, celem jak najefektywniejszej realizacji założeń programu.  

Priorytet 1 

1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i eksponowanie jego wartości w celu spójnego  
i efektywnego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy 
 

Kierunki działań Zadania 

1.1. Ograniczenie procesu 

degradacji zabytków 

oraz realizacja działań 

na rzecz poprawy ich 

stanu zachowania 

 

1) Prowadzenie prac remontowo – konserwatorskich przy 
obiektach zabytkowych nieruchomych stanowiących własność 
gminy 

2) Dofinansowanie w ramach środków pochodzących z budżetu 
gminy prac konserwatorskich przy zabytkach nie stanowiących 
własności gminy wpisanych do rejestru zabytków i włączonych 
do GEZ 

3) Prowadzenie monitoringu i weryfikacji obiektów 
uwzględnionych w gminnej ewidencji zabytków wraz z 
uzupełnianiem wykazu o obiekty zabytkowe w ramach 
współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz 
informowanie właścicieli zabytków o obowiązkach wynikających 
z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

4) Monitorowanie stanu zachowania i sposobu wykorzystania 
zabytków, w tym weryfikacja udzielanych ulg podatkowych dla 
zabytków wpisanych do rejestru, informowanie odpowiednich 
organów o pogarszaniu się stanu technicznego zabytków 
wpisanych do rejestru zabytków 

5) Włączenie działań z zakresu ochrony i opieki nad dziedzictwem 
kulturowym (zarówno materialnym jak i niematerialnym) do 
dokumentów strategicznych gminy Tułowice, na podstawie 
których planuje się długofalową politykę finansową gminy i 
wyznacza priorytety działań. 

1.2. Integracja działań na rzecz 
ochrony dziedzictwa 
kulturowego i środowiska 
przyrodniczego 
 

1) Zapobieganie rozpraszaniu osadnictwa poprzez ochronę 
historycznie ukształtowanych układów (sieć dróg, podziałów 
własnościowych i funkcjonalnych), w zgodzie z historyczną 
kompozycją i formą architektoniczną danego układu czy zespołu 

2) Popularyzacja i wspieranie projektów przyczyniających się do 
zachowania i odtworzenia tradycyjnej roślinności ogródków 
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 przydomowych i sadów oraz charakterystycznych w krajobrazie 
alei i zadrzewień (stawy, cmentarze i in.) 

3) Dbałość o zachowanie układów przestrzennych: linii i skali 
zabudowy, układu budynków, tradycyjnych elementów 
wyróżniających np. kolorystyki dachów, kompozycji i dekoracji 
ścian szczytowych, detalu architektonicznego, stolarki (mpzp i in. 
dokumenty strategiczne, w tym finansowe) 

1.3. Podejmowanie działań 

umożliwiających tworzenie 

miejsc pracy związanych z 

zabytkami 

1) Wspieranie utrzymywania na rynku pracy zanikających 
rzemiosł i zawodów oraz lokalnych tradycji mieszkańców  

2) Wspieranie osób i społeczności lokalnych w działaniach 
związanych z lokalnymi tradycjami i zwyczajami (np. 
obrzędowych, kulinarnych) 

3) Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych w 
zabytkowych obiektach oferujących wypoczynek i rozrywkę 

4) Wspieranie rozwoju izb muzealnych i izb pamięci oraz innych 
form zmierzających do zachowania materialnych świadectw 
dziedzictwa z możliwością ich prezentacji i udostępniania jak 
również zmierzających do utrwalania i przekazywania 
dziedzictwa niematerialnego (obrzędy, tradycje, zwyczaje)  

5) Działania na rzecz zachowania i eksponowania zabytków 
techniki w gminie (szlak tematyczny, partnerstwo publiczno – 
prywatne i in.) 

 

Priorytet 2 

2. Dokumentowanie dziedzictwa kulturowego gminy oraz promocja i edukacja służąca zachowaniu 

tożsamości  

Kierunki działań Zadania 

2.1.Specjalistyczne 
rozpoznanie badawcze 
poszczególnych obiektów i 
obszarów zabytkowych 

1) Systematyczna aktualizacja gminnej ewidencji zabytków –
wraz z przygotowaniem wniosków do wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o opracowanie poszerzonej 
dokumentacji np. kart białych dla wybranych zabytków ujętych 
w GEZ (kościoły, folwark w Ligocie Tułowickiej, kuźnia w 
Tułowicach i in.) 

2) Działania zmierzające do profesjonalnej inwentaryzacji 
zasobów zabytków ruchomych (kapliczek, krzyży) 

3) Opracowanie kompleksowej bazy danych nt. zasobów 
archeologicznych gminy (w tym wykonanie kart ewidencyjnych) 

2.2. Popularyzacja wiedzy o 
regionalnym dziedzictwie 
kulturowym 

1) Inicjowanie i wspieranie programów (konkursy, wystawy i 
inne) realizowanych przez instytucje, stowarzyszenia, związki 
wyznaniowe i inne podmioty, działających na rzecz edukacji i 
popularyzacji dziedzictwa kulturowego zarówno materialnego 
jak i niematerialnego  

2) Wydawanie i wspieranie publikacji (w tym folderów 
promocyjnych, ulotek, broszur), poświęconych problematyce 
dziedzictwa kulturowego gminy 

3) Poszerzenie cyfrowego dostępu do zabytków: aktualizacja 
gminnej strony www dot. treści, opisów zdjęć, opracowanie 
szaty graficznej i poprawa funkcjonalności zakładki poświęconej 
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dziedzictwu kulturowemu z uzupełnieniem o dziedzictwo 
niematerialne oraz linki do istniejących opracowań 

4) Wspieranie projektów dokumentujących dawne zwyczaje  
i tradycje mieszkańców gminy oraz promowanie lokalnego 
dziedzictwa 

2.3. Edukacja o regionalnym 
dziedzictwie kulturowym i 
historycznym gminy 

1) Organizacja pikników rodzinnych i innych form aktywności 
rodzinnej w ramach wydarzeń związanych z lokalną historią, 
wydarzeniami ogólnokrajowymi związanymi z dziedzictwem 
kulturowym jak obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 

2) Wspieranie projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i 
młodzieży poświęconych regionalnemu dziedzictwu 
kulturowemu  

3) Rozwój regionalnego muzealnictwa: wspieranie i promocja izb 
tradycji oraz organizacja wystawy stałej o tułowickiej ceramice 

2.4. Promocja regionalnego 
dziedzictwa kulturowego 
służąca kreacji produktów 
turystyki kulturowej 

1) Popularyzacja ścieżek rowerowych poświęconych dziedzictwu 
kulturowemu oraz uzupełnianie oferty w tym zakresie przy 
wykorzystaniu różnorodnych form aktywności (ścieżki 
tematyczne, questy, szlaki wodne, konne i in.) bazujących na 
potencjale kulturowym i przyrodniczym gminy 

2) Wyeksponowanie w przestrzeni elementów infrastruktury 
związanej z fabryką porcelany, jej reliktów lub ekspozycji 
historycznej w formie szlaku/ trasy rowerowej  

3) Uzupełnianie i monitoring stanu zachowania elementów 
infrastruktury umożliwiających funkcjonowanie i rozwój 
turystyki kulturowej 

4) Kontynuacja współpracy międzygminnej (np. LGD) w celu 
poszerzania wspólnego, kompleksowego produktu 
turystycznego, uwzględniającego zasoby kulturowo – 
przyrodnicze gminy Tułowice i gmin ościennych 

 

10. Instrumentarium realizacji programu opieki nad zabytkami 
Realizacja założeń programowych, określonych w rozdziale VII, powinna prowadzona przy pomocy 

następującego instrumentarium: 

• instrumenty prawne – wynikające z przepisów ustawowych, m.in.: uchwalanie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, powołanie parku kulturowego, wnioskowanie o wpis 

do rejestru zabytków obiektów będących własnością gminy, uchwalenie uchwały krajobrazowej, 

działania na rzecz ustanawiania na terenie gminy społecznych opiekunów zabytków, 

wykonywanie decyzji administracyjnych, np. wojewódzkiego konserwatora zabytków,  itp.; 

• instrumenty finansowe – finansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy obiektach 

zabytkowych będących własnością gminy, korzystanie z programów uwzględniających 

finansowanie z funduszy europejskich oraz dotacje na remonty obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków nie będących własnością gminy, dla właścicieli i posiadaczy zabytków wpisanych 

indywidualnie do rejestru zabytków; 

• instrumenty koordynacji  - realizacja projektów i programów dotyczących ochrony dziedzictwa 

kulturowego zapisanych w gminnej strategii i innych dokumentach, współpraca w zakresie 

ochrony i opieki nad zabytkami z innymi jednostkami samorządowymi w tym z powiatem  

i samorządem województwa, organizacjami wyznaniowymi oraz bezpośrednio z właścicielami 

zabytków; 
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• instrumenty społeczne m.in. system konsultacji i dyskusji publicznych, działania edukacyjne, 

promocyjne, współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, systemy szkoleń dla 

właścicieli obiektów zabytkowych, działania prowadzące do tworzenia miejsc pracy związanych 

z opieką nad zabytkami); 

• instrumenty kontrolne – aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, monitoring stanu 

zagospodarowania przestrzennego oraz stanu zachowania dziedzictwa kulturowego  

w skali gminy. 

 

Zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami 
 

Wymóg prowadzenia kontroli realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Tułowice wynika 

wprost z art. 87 ust. 5 i 6 ustawy ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z tym dokumentem 

Burmistrz Tułowic ma obowiązek sporządzić sprawozdanie  

z realizacji programu po dwóch i po czterech latach oraz przedstawić go radzie gminy. Sprawozdanie to 

przedstawia się wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Celem tych działań jest monitorowanie 

procesu wdrażania Programu co umożliwi ocenę skutków dla dziedzictwa realizowanych zadań 

Programu oraz wprowadzaniu ewentualnych korekt  

i propozycji zmian, tak, aby dokument najskuteczniej jak to możliwe, realizował cele ochrony dziedzictwa 

kulturowego gminy. 

Głównym odbiorcą programu jest społeczność lokalna, która bezpośrednio powinna odczuć 

efekty jego wdrażania. Dotyczy to nie tylko właścicieli i użytkowników obszarów  

i obiektów zabytkowych, ale również wszystkich mieszkańców. Program powinien służyć podejmowaniu 

planowych działań dotyczących: inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz upowszechniania  

i promowania dziedzictwa kulturowego. 

 

 

W ramach monitoringu stosowane będą następujące zasady oceny: 

Priorytet 1 

1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i eksponowanie jego wartości w celu spójnego  
i efektywnego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy 

• Poziom wydatków z budżetu gminy na ochronę i opiekę nad zabytkami w poszczególnych latach – 

udzielanie dotacji; 

• Wartość finansowa wykonanych prac remontowo – konserwatorskich przy zabytkach będących  

w posiadaniu gminy; 

• Wykonana ilość kart ewidencyjnych dla zabytków ruchomych i archeologicznych; 

• Ilość kontroli przeprowadzonych w obiektach zabytkowych będących własnością gminy. 

 

Priorytet 2  

Dokumentowanie dziedzictwa kulturowego gminy oraz promocja i edukacja służąca zachowaniu 

tożsamości  
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• Ilość utworzonych, uzupełnionych szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych, ścieżek 

przyrodniczo – dydaktycznych, w tym oznakowanie wyznaczonych tj. ilość umieszczonych tablic 

informujących o historii i znaczeniu zabytków dla regionu, dla jakich obiektów, wysokość 

poniesionych środków itp.; 

• Ilość zrealizowanych szkoleń, konkursów, wystaw i innych działań edukacyjnych związanych  

z ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego na terenie gminy; 

• Aktualizacja strony internetowej poświęconej historii, tradycji i dziedzictwu kulturowemu oraz 

przyrodniczemu gminy, ilość wejść, jakie informacje się znalazły; 

• Ilość zrealizowanych wydawnictw (w tym folderów promocyjnych, przewodników, materiałów 

zamieszczonych na www) na temat dziedzictwa kulturowego. 

 

Źródła finansowania programu opieki nad zabytkami 

Fundusze na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami oraz ochronę dziedzictwa kulturowego 

pochodzą ze środków publicznych (budżety jednostek samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, 

dotacje wojewódzkiego konserwatora zabytków, fundusze europejskie) oraz środków podmiotów 

prywatnych (osoby fizyczne, fundacje, osoby prawne, kościelne). Zasadniczo na właścicielu  

i użytkowniku spoczywa obowiązek właściwego zabezpieczenia i utrzymania obiektu zabytkowego oraz 

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku.  

Szczególnie ochronie zabytków poświęcone są programy operacyjne uruchomione przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.mkidn.gov.pl), pozwalające na uzyskanie dofinansowania na 

realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego: 

1. Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego z następującymi priorytetami 

• Ochrona zabytków, którego celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, 

realizowane przez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich 

udostępnianie na cele publiczne, 

• Kolekcje muzealne, którego celem jest wspieranie działalności muzeów poprzez tworzenie oraz 

systematyczne wzbogacanie zbiorów i kolekcji o randze narodowej i regionalnej, 

• Wspieranie działań muzealnych, 

• Kultura ludowa i tradycyjna, 

• Ochrona zabytków archeologicznych, 

• Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, 

• Miejsca Pamięci Narodowej za granicą 

• Badanie polskich start wojennych, 

• Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci, 

• Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju. 

2. Program „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, którego celem jest zwiększenie 

efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie 

środków na pokrycie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o dofinansowanie w ramach 

programów europejskich, 

3. Inne programy, w których mogą się mieścić cele związane z ochroną i promocją dziedzictwa 

kulturowego, jak program „Kultura cyfrowa” itd. 
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Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (www.wuozopole.pl) 

System finansowania zabytków został określony w Ustawie o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami (art.71-83a). Przede wszystkim dotacje przyznawane przez urzędy 

konserwatorskie mogą być udzielane na prace planowane do wykonania lub jako refundacje 

poniesionych wcześniej nakładów. Wnioski do wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace 

planowane składa się do 30 listopada roku poprzedzającego przeprowadzenie prac przy zabytku 

wpisanym do rejestru. W przypadku refundacji – wniosek składa się do 30 czerwca – roku, w którym 

dotacja ma być udzielona, na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających 

rok złożenia wniosku.   Ilość i wysokość udzielanych dotacji zależy od ilości zgłoszonych wniosków  

i wartości środków posiadanych w budżecie przez WKZ na ten cel. Zwykle dotacje nie przekraczają 50 % 

wartości całości prac, choć istnieje możliwość dofinansowania prac do 100% wartości zadania, jednak 

pod ściśle określonymi warunkami, dotyczącymi przede wszystkim stanu zachowania zabytku i jego 

szczególnej wartości lub też skomplikowanych pod względem technologicznym prac lub robót. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.mswia.gov.pl):  

• Program Razem bezpieczniej związany w dofinansowaniem zadań z zakresu poprawy 

bezpieczeństwa i zabezpieczenia obiektów zabytkowych (systemy p. pożarowe i p. włamaniowe) 

adresowane do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, kościołów  

i związków wyznaniowych 

• Fundusz Kościelny przeznaczony m.in. na remonty i konserwację obiektów sakralnych  

o wartości zabytkowej, tylko na podstawowe prace zabezpieczające sam obiekt (remonty dachów, 

elewacji, osuszanie i odgrzybianie, remonty instalacji itp.) – bez otoczenia, wystroju i obiektów 

towarzyszących. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji są osoby prawne kościołów  

i związków wyznaniowych, działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz 

związków wyznaniowych. 

 

Fundusze europejskie 

Strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.interreg-central.eu dostarczają aktualnych 

informacji na temat europejskich funduszy strukturalnych i działających w ich ramach programów.  

Należy zaznaczyć, że okres programowania na lata 2014 – 2020 dobiega końca, większość środków 

jest już rozdysponowana a projekty są wykonane lub w trakcie realizacji. Program opieki nad zabytkami 

będzie realizowany w ramach nowej perspektywy finansowej. Brak jest   szczegółów dotyczących 

możliwości finansowania dziedzictwa kulturowego ze środków Unii Europejskiej z perspektywy 

programowej na lata 2021 - 2027.  Na chwilę obecną dostępne jest Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Funduszu Spójności, COM (2018) 372 określa: cele szczegółowe i zakres interwencji obu 

funduszy, tak aby wsparcie inwestycyjne było zgodne z celami Unii w zakresie tej polityki spójności  

i zrównoważonego rozwoju, wymogi dotyczące koncentracji tematycznej oraz inwestycji w zakresie 

rozwoju terytorialnego. Rozporządzenie obejmuje wyłączenia dotyczące zakresu interwencji, zasady 

koncentracji tematycznej oraz instrumenty wymiaru terytorialnego, w tym zrównoważony rozwój 

obszarów miejskich. 
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Obecnie wiadomo, że wsparcie kultury i ochrony zabytków w perspektywie finansowej 2021 – 2027 

będzie możliwe w ramach Celu Polityki 5 Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego 

i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 
15.  

Wszystkie inwestycje realizowane w Celu Polityki 5 muszą być wdrażane poprzez instrumenty 

terytorialne, wskazane w art. 22 projektu rozporządzenia ogólnego (zintegrowane inwestycje 

terytorialne - ZIT, rozwój lokalny kierowany przez społeczność – RLKS, inne narzędzia terytorialne). 

Cel Polityki 5 będzie wdrażany poprzez realizację projektów wynikających ze strategii terytorialnych 

obejmujących swoim zakresem cele szczegółowe i rodzaje interwencji, m. in. takie jak:  

− ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury, jako ważnych 

czynników rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru;  

− rozwój obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też opartych 

o właściwości uzdrowiskowe i walory kulturowe stanowiące o ich wysokiej atrakcyjności 

turystycznej, m.in. na potrzeby rozwoju sektora turystyki, ekoturystyki czy srebrnej gospodarki.  

Kluczowym aspektem realizacji tych działań będzie partycypacja społeczna podczas przygotowania  

i wdrażania dokumentów strategicznych niezbędnych dla wdrażania Celu 5, co ma przyczynić się do 

aktywizacji lokalnej społeczności na rzecz pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 

wzmacniania poczucia tożsamości i integracji społeczności lokalnej na rzecz rozwoju lokalnego. Cel 

Polityki 5 będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Oprócz europejskich funduszy strukturalnych, istnieje możliwość skorzystania z dotacji 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (informacje dostępne na stronie www.eog.gov.pl), które od lat aktywnie wspierają 

działania z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz infrastruktury kultury. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – możliwe jest dofinansowanie 

prac konserwatorskich przy zabytkowych układach parkowych, parkowo-wodnych i ogrodowych  

w ramach programu Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Beneficjenci  

to jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, parki krajobrazowe i ich zespoły, uczelnie wyższe; 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne 

PGL Lasy Państwowe; podmioty będące właścicielem lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów.  

Środki samorządowe z budżetu województwa opolskiego i powiatu opolskiego. Ze środków 

województwa i powiatu mogą być udzielane dotacje celowe na realizację zadań związanych z pracami 

konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach, znajdujących się na 

obszarze województwa (powiatu) opolskiego, posiadających istotne znaczenie kulturowe zgodne  

z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 71-83a). Samorządy w corocznym 

ogłoszeniu podają wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje, terminy składania 

wniosków oraz sposób ich rozpatrzenia.  

 

 

 
15 Opracowane przez Referat Zarządzania i Programowania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, na 

podstawie projektów rozporządzeń opublikowanych przez KE na przełomie maja/czerwca 2018 r. oraz Założeń do Umowy 
Partnerstwa na lata 2021-2027 otrzymanych z Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w lipcu 2019 r., za: Program opieki nad 
zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020 – 2023. 
 

http://www.eog.gov.pl/
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Należy dodać, że wsparcie finansowe zadań z zakresu edukacji dziedzictwa kulturowego 

realizowane jest przez program Narodowego Instytutu Dziedzictwa pn. „Wspólnie dla dziedzictwa”. Jest 

to program adresowany do organizacji pozarządowych, a jego zadaniem jest wsparcie działań 

dotyczących identyfikacji, dokumentacji i szerokiego upowszechniania dziedzictwa kulturowego. 

Minimalna kwota dofinansowania w roku 2021 wynosi 5 tysięcy złotych, zaś maksymalna kwota to 

80.000 zł.  

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych 

przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej 

wymienione działania: 

1. działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego 

(materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa 

kulturowego i jego wartości; 

2. działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji 

rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności 

związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie 

zabytków i ich wartości; 

3. działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne  

i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia 

świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa 

i korzystania z jego wartości; 

4. działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego  

z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocji dobrych praktyk w zakresie 

poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do 

nurkowania; 

5. prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych 

do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczenia, 

utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku.  

 

Źródłem finansowania opieki nad zabytkami mogą być również środki pozyskane od firm, 

fundacji, stowarzyszeń lub osób prywatnych.  

 

Realizacja i finansowanie przez gminę zadań z zakresu ochrony zabytków 
W latach obowiązywania Programu Gmina Tułowice realizować będzie zadania  

z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, w postaci następujących działań: 

− monitoringu „Programu Opieki nad Zabytkami”, w szczególności sporządzenie dwóch dokumentów 

podsumowujących realizację Programu (po dwóch latach i po czterech); 

− udzielanie dotacji celowych na realizację zadań związanych z pracami konserwatorskimi, 

restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 

ujętych w ewidencji, 

− finansowanie prac remontowych, konserwatorskich oraz dokumentacyjnych przy zabytkach 

będących własnością gminy, a także starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych na te prace,  

− finansowanie publikacji, folderów i informatorów promujących zabytki i turystykę, a także 

przygotowywanie materiałów do stron internetowych i mediów społecznościowych, 
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− dofinansowanie działalności stowarzyszeń i innych organizacji pożytku publicznego realizujących 

zadania z obszaru dziedzictwa kulturowego, 

− współorganizacja Europejskich Dni Dziedzictwa oraz innych imprez (kulturalnych, turystycznych) 

promujących ochronę dziedzictwa kulturowego gminy. 

 

Wykaz zabytków nieruchomych zlokalizowanych na terenie Gminy Tułowice ujętych  

w gminnej ewidencji zabytków 
 

Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi,  

w tym nr rejestru 

zabytków 

1.  Goszczowice kościół pw. MB Różańcowej   

2.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

1  

3.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

2  

4.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

3  

5.  Goszczowice stodoła 5  

6.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

6  

7.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

8  

8.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

12  

9.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

13  

10.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

15  

11.  Goszczowice budynek mieszkalno - gospodarczy 19  

12.  Goszczowice zabudowa gospodarcza 21  

13.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

23  

14.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

27  

15.  Goszczowice budynek mieszkalno - gospodarczy 28  

16.  Goszczowice stodoła 28  
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17.  Goszczowice budynek mieszkalno - gospodarczy 29  

18.  Goszczowice zabudowa gospodarcza 29  

19.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

30  

20.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

31  

21.  Goszczowice budynek mieszkalny 32  

22.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

33  

23.  Goszczowice budynek mieszkalno - gospodarczy 35  

24.  Goszczowice budynek mieszkalny 37  

25.  Goszczowice budynek mieszkalny 38  

26.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

39  

27.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

41  

28.  Goszczowice budynek mieszkalny 42  

29.  Goszczowice budynek mieszkalno  45  

30.  Goszczowice budynek mieszkalno  46  

31.  Goszczowice budynek mieszkalny 47  

32.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

48  

33.  Goszczowice rogatka 49a  

34.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

50  

35.  Goszczowice budynek mieszkalno - gospodarczy 51  

36.  Goszczowice budynek mieszkalny 52  

37.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

53  

38.  Goszczowice budynek mieszkalny 54  

39.  Goszczowice budynek mieszkalno - gospodarczy 55  

40.  Goszczowice budynek mieszkalny 56  

41.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

57  

42.  Goszczowice budynek mieszkalny 58  



91 
 

43.  Goszczowice budynek mieszkalny 60  

44.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

61  

45.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

62  

46.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

63  

47.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

64  

48.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

34  

49.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

66  

50.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

67  

51.  Goszczowice budynek mieszkalno - gospodarczy 69  

52.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

71  

53.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

73  

54.  Goszczowice stodoła 73  

55.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

75  

56.  Goszczowice budynek mieszkalno - gospodarczy 77 
 

57.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

79  

58.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

81  

59.  Goszczowice stodoła 81  

60.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

83  

61.  Goszczowice budynek mieszkalny 85  

62.  Goszczowice budynek mieszkalny 87  

63.  Goszczowice budynek mieszkalno - gospodarczy 89  

64.  Goszczowice stodoła 89  

65.  Goszczowice budynek mieszkalny 91  

66.  Goszczowice budynek mieszkalno - gospodarczy 93  
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67.  Goszczowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

95  

68.  Ligota Tułowicka budynek mieszkalny 1  

69.  Ligota Tułowicka młyn wodny 21 1653/66 

70.  Ligota Tułowicka budynek mieszkalny 24  

71.  Ligota Tułowicka budynek mieszkalny 26  

72.  Ligota Tułowicka budynek mieszkalny 29  

73.  Ligota Tułowicka budynek mieszkalny 31  

74.  Ligota Tułowicka budynek mieszkalno - gospodarczy 32  

75.  Ligota Tułowicka budynek mieszkalny 33  

76.  Ligota Tułowicka budynek mieszkalno - gospodarczy 35 
 

77.  Ligota Tułowicka budynek mieszkalny 36  

78.  Ligota Tułowicka budynek mieszkalny 42  

79.  Ligota Tułowicka kapliczka - dzwonnica   

80.  Skarbiszowice zabudowania folwarczne  1661/66  

81.  Skarbiszowice budynek mieszkalny i obora w zespole 

folwarcznym 

16 1661/66  

82.  Skarbiszowice czworak w zespole folwarcznym 20 1661/66  

83.  Skarbiszowice wozownia w zespole folwarcznym  1661/66  

84.  Skarbiszowice budynek mieszkalny 7  

85.  Skarbiszowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

17  

86.  Skarbiszowice stodoła 17  

87.  Skarbiszowice budynek mieszkalny 19  

88.  Skarbiszowice budynek mieszkalno - gospodarczy 21  

89.  Skarbiszowice budynek mieszkalny 23  

90.  Skarbiszowice budynek mieszkalny 41  

91.  Skarbiszowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

46  

92.  Skarbiszowice budynek mieszkalno - gospodarczy 47  

93.  Skarbiszowice budynek mieszkalny 48  

94.  Skarbiszowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

51  
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95.  Skarbiszowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

52  

96.  Skarbiszowice budynek mieszkalno - gospodarczy 52a  

97.  Skarbiszowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

62  

98.  Skarbiszowice zabudowa leśnictwa Święty Hubert 65  

99.  Skarbiszowice budynek mieszkalny 66  

100.  Skarbiszowice budynek mieszkalny 67  

101.  Skarbiszowice budynek mieszkalny 70  

102.  Skarbiszowice cmentarz wraz z ogrodzeniem   

103.  Skarbiszowice kapliczka - dzwonnica   

104.  Szydłów budynek mieszkalny ul. Kościelna 15  

105.  Szydłów dawna gospoda ul. 

Kościelna/Opolska 1 

 

106.  Szydłów kościół filialny pw. św. Józefa 

Oblubieńca NMP z ogrodzeniem 

ul. Kościelna  

107.  Szydłów cmentarz wraz z ogrodzeniem ul. Sportowa  

108.  Szydłów kapliczka murowana z figurą św. Jana 

Nepomucena 

ul. Kościelna (vis a vis 

kościoła) 

kapliczka 

109.  Szydłów budynek mieszkalny ul. Kwiatowa 5  

110.  Szydłów budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Opolska 3  

111.  Szydłów piekarnia ul. Opolska 5  

112.  Szydłów budynek mieszkalny ul. Opolska 39  

113.  Szydłów budynek dworca kolejowego ul. Kolejowa 1/1 48/2006  

114.  Szydłów wiadukt ceglany w zespole stacji 

kolejowej 

ul. Kolejowa 48/2006  

115.  Szydłów budynek nastawni wykonawczej w 

zespole stacji kolejowej 

ul. Kolejowa 48/2006  

116.  Szydłów budynek parowozowni w zespole 

stacji kolejowej 

ul. Kolejowa 48/2006  

117.  Szydłów budynek przy dawnej gospodzie ul. Kościelna/ 

Opolska 

1 

118.  Szydłów budynek mieszkalny oraz gospodarczy przy cegielni  

119.  Szydłów budynek mieszkalny oraz gospodarczy przy cegielni  

120.  Szydłów budynek mieszkalny (dawn. świetlica) przy cegielni  
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121.  Szydłów zespół budynków Gajówki Dębowiec w obrębie Leśnictwa 

Ochodze Dębowiec 

(Ochodze), przy 

drodze opolskiej 

Lasy Prószków 

122.  Tułowice budynek mieszkalny ul. 1 Maja 2  

123.  Tułowice budynek gospodarczy ul. 1 Maja 3  

124.  Tułowice budynek mieszkalny ul. 1 Maja 16  

125.  Tułowice budynek mieszkalny ul. 1 Maja 17  

126.  Tułowice budynek mieszkalny i zabudowa 

gospodarcza 

ul. 1 Maja 19  

127.  Tułowice budynek mieszkalny ul. 1 Maja 19a  

128.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Kościuszki 1  

129.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Kościuszki 2  

130.  Tułowice kościół poewangelicki pw. 

Zmartwychwstania Pańskiego 

(poewangelicki) 

ul. Kościuszki 10  

131.  Tułowice cmentarz przy kościele 

Zmartwychwstania Pańskiego 

(cmentarz poewangelicki) 

ul. Kościuszki 10  

132.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Kościuszki 12  

133.  Tułowice remiza strażacka ul. Kościuszki 11  

134.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Kościuszki 14  

135.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Opolska 5  

136.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Opolska 10  

137.  Tułowice budynek mieszkalno - gospodarczy ul. Opolska 23  

138.  Tułowice „Domek ogrodnika” ul. Opolska 28  

139.  Tułowice „Stara willa” Schlegelmilcha ul. Parkowa 7 2/2001 

140.  Tułowice młyn wodny w zespole pałacowym ul. Parkowa 9 1018/65 

141.  Tułowice czworak ul. Parkowa 9 1018/65 

142.  Tułowice czworak ul. Parkowa 11  

143.  Tułowice bażanciarnia ul. Parkowa 11  

144.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Parkowa 12  

145.  Tułowice nadleśnictwo Tułowice (księgowość) ul. Parkowa 14  

146.  Tułowice nadleśnictwo Tułowice (administracja) ul. Parkowa 14a  

147.  Tułowice poczta ul. Pocztowa 2  
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148.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Pocztowa 5  

149.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Pocztowa 6 1662/66 

150.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Pocztowa 7  

151.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Poprzeczna 2/4  

152.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Przedszkolna 21 d. ul. Sawickiej 

153.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Szkolna 2  

154.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Szkolna 4  

155.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Szkolna 8  

156.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Szkolna 10  

157.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Szkolna 12  

158.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Szpitalna 5  

159.  Tułowice krzyż kamienny ul. Porcelanowa/ 

Sawickiej 

 

160.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Porcelanowa 2 d. ul. Świerczewskiego 

161.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Porcelanowa 12  

162.  Tułowice zespół fabryki „RS Tillowitz” ul. Porcelanowa   

163.  Tułowice portiernia w zespole fabryki porcelitu 

„RS Tillowitz” 

ul. Porcelanowa 2d  

164.  Tułowice budynek administracyjny w zespole 

fabryki porcelitu „RS Tillowitz” 

ul. Porcelanowa 2e 2374/97 

165.  Tułowice budynek piecowni w zespole fabryki 

porcelitu „RS Tillowitz” 

ul. Porcelanowa  

166.  Tułowice budynek formowni w zespole fabryki 

porcelitu „RS Tillowitz” 

ul. Porcelanowa  

167.  Tułowice remiza w zespole fabryki porcelitu „RS 

Tillowitz” 

ul. Porcelanowa  

168.  Tułowice ogrodzenie zespołu fabryki porcelitu 

„RS Tillowitz” 

ul. Porcelanowa  

169.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Zamkowa 3  

170.  Tułowice kuźnia ul. Zamkowa 8  

171.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Zamkowa 10  

172.  Tułowice budynek mieszkalny ul. Zamkowa 11 ABC  

173.  Tułowice zespół pałacowo - parkowy ul. Zamkowa 15 1018/65  

174.  Tułowice pałac ul. Zamkowa 15 1018/65  
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175.  Tułowice ogrodzenie pałacu ul. Zamkowa 15 1018/65  

176.  Tułowice stajnia w zespole pałacowym ul. Zamkowa 15 1018/65  

177.  Tułowice park w zespole pałacowym ul. Zamkowa 15 1018/65  

178.  Tułowice pawilon myśliwski w zespole 

pałacowym 

ul. Zamkowa 15  

179.  Tułowice kościół parafialny pw. św. Rocha ul. Szkolna  

180.  Tułowice epitafium Henryka von Dreske ul. Szkolna  

181.  Tułowice cmentarz parafialny   

182.  Tułowice dworzec PKP ul. Poprzeczna  

183.  Tułowice budynek w zespole stacji kolejowej ul. Poprzeczna  

184.  Tułowice Małe budynek dyrekcji odlewni 2/1  

185.  Tułowice Małe budynek mieszkalny 1/16  

 

2. Wykaz zabytków archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków 

Lp. Miejscowość Stanowisko 
archeologiczne 
Obiekt 

Lokalizacja Numer 
obszaru 
AZP 
 

Numer 
stanowiska 
na 
obszarze 
AZP 
 

Numer 
stanowiska  
w 
miejscowości 

1.  Goszczowice punkt osadniczy 
 

Brak lokalizacji 91-34 23 1 

2.  Goszczowice kurhan (?) 
 

Dawny poligon 
wojskowy; x-19; y-49 

91-34 2 2 

3.  Goszczowice osada 
produkcyjna 

x-50; y-36 91-34 1 3 

4.  Ligota 
Tułowicka 

dwa punkty 
osadnicze 

x-237; y-207 91-34 1 1 

5.  Ligota 
Tułowicka 

punkt osadniczy x-294; y-94 91-34 3 2 

6.  Ligota 
Tułowicka 

grodzisko (?) 
 

Brak dokładnej 
lokalizacji 

91-34 4 3 

7.  Ligota 
Tułowicka 

ślad osadniczy 
 

Brak dokładnej 
lokalizacji 

91-34 5 4 

8.  Ligota 
Tułowicka 

ślad osadniczy 
 

Brak lokalizacji 91-34 6 5 

9.  Ligota 
Tułowicka 

punkt osadniczy 
 

Brak lokalizacji 91-34 7 6 

10.  Ligota 
Tułowicka 

punkt osadniczy 
 

Brak lokalizacji 91-34 8 7 

11.  Ligota 
Tułowicka 

ślad osadniczy 
 

x-280; y-51 91-34 9 8 
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12.  Ligota 
Tułowicka 

nieokreślone x-216; y-68 91-34 10 9 

13.  Ligota 
Tułowicka 

punkt osadniczy 
 

W bezpośrednim 
sąsiedztwie kopalni 
bazaltu; x-243; y-68 

91-34 11 10 

14.  Skarbiszowice punkt osadniczy 
 

Brak lokalizacji 91-34 12 1 

15.  Skarbiszowice ślad osadniczy 
 

Brak lokalizacji 91-34 13 2 

16.  Skarbiszowice grodzisko (?) 
 

x-258; y-198 91-34 14 3 

17.  Skarbiszowice ślad osadniczy 
 

Brak lokalizacji 91-34 15 4 

18.  Skarbiszowice punkt osadniczy 
 

x-294; y-178 91-34 16 5 

19.  Szydłów osada? W kwadracie leśnym 
158 

91-35 1 1 

20.  Tułowice trzy punkty 
osadnicze 

x-216; y-164 91-34 17 1 

21.  Tułowice punkt osadniczy 
 

Na wyniesionym 
terenie 
opadającym do rzeki 
Ścinawy Niemodlińskiej 

91-34 18 2 

22.  Tułowice punkt osadniczy 
 

Brak dokładnej 
lokalizacji 

91-34 19 3 

23.  Tułowice punkt osadniczy 
 

Brak dokładnej 
lokalizacji 

91-34 20 4 

24.  Tułowice dwa punkty 
osadnicze 

x-230; y-150 91-34 21 5 

25.  Tułowice stanowisko 
archeologiczne 

x-233; y-166 91-34 22 6 
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
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PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

GMINY TUŁOWICE  

NA LATA 2022 - 2025 
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Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności interwencyjnej i profilaktycznej: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tułowicach 

A. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

 

2020 rok Posiedzenia KRPA (ogółem 13) w tym: 

• ogólne posiedzenia Komisji – 13 

• posiedzenia podkomisji interwencyjno- motywującej - 13 

• przeprowadzono rozmowy - 13 

• kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 0 

• postanowienia opiniujące lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych  

(ogółem 0) w tym: postanowienia negatywne - 0 

 

2019 rok  Posiedzenia KRPA (ogółem 15) w tym: 

• ogólne posiedzenia Komisji – 15 

• posiedzenia podkomisji interwencyjno- motywującej - 14 

• przeprowadzono rozmowy - 8 

• kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 1 

• postanowienia opiniujące lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych    

(ogółem 4) w tym: postanowienia negatywne - 0 

 

2018 rok  Posiedzenia KRPA (ogółem 15) w tym: 

• ogólne posiedzenia Komisji – 15 

• posiedzenia podkomisji interwencyjno- motywującej - 14 

• przeprowadzono rozmowy - 14 

• kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 1 

• postanowienia opiniujące lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych    

(ogółem 3) w tym: postanowienia negatywne – 0 

 

W 2020 roku do Komisji wpłynęło: 

• 9 wniosków o leczenie odwykowe; 

• 14 obecnie rozpoczętych spraw; 

• 5 zleceń przeprowadzenia badania przez biegłych sądowych; 

• 1 wniosek do Sądu w sprawie obowiązku leczenia odwykowego. 
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W 2019 roku do Komisji wpłynęło: 

•     8 wniosków o leczenie odwykowe; 

• 11 obecnie rozpoczętych spraw; 

•  4 zlecenia przeprowadzenia badania przez biegłych sądowych; 

•  1 wniosek do Sądu w sprawie obowiązku leczenia odwykowego. 

 

W 2018 roku do Komisji wpłynęło: 

•  11 wniosków o leczenie odwykowe; 

•  11 obecnie rozpoczętych spraw; 

•   8 zleceń przeprowadzenia badania przez biegłych sądowych; 

•   4 wnioski do Sądu w sprawie obowiązku leczenia odwykowego. 

 

W związku z procedurą „Niebieskie Karty”: 

• 2020 wszczęcie procedur - 0 

• 2019 wszczęcie procedur - 0 

• 2018 wszczęcie procedur - 6  

 

Szkolenia w których uczestniczyli członkowie KRPA: ( można wyszczególnić szkolenia zamknięte – wspólne 

dla całej KRPA szkolenia indywidualne dla poszczególnych członków KRPA) 

• 2019 - 1 

• 2018 - 1 

• 2017 - 1 

 

Ważniejsze oddziaływania profilaktyczne dla młodzieży: 

Rok 2020 

Ze względu na COVID-19 zajęcia nie były realizowane. 

Rok 2019 

1. Program profilaktyczny „Debata” 

Liczba osób uczestniczących: 

• uczniów 117; 

• nauczycieli 6; 

• rodziców 0. 

 

Rok 2018 

1. Program profilaktyczny „Archipelag skarbów”, 

2. Program profilaktyczny „Cukierki”, 

3. Warsztaty profilaktyczne: „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, „Wakacje bez używek”, 

„Noe”. 
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Liczba osób uczestniczących: 

• uczniów 190; 

• nauczycieli 8; 

• rodziców 35. 

Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży: 

 

Rok 2020: 

• Półkolonie zimowe oraz letnie – 47 osób 

Rok 2019 

• Jednorazowe prelekcje, pogadanki, spektakle, imprezy plenerowe – 800 osób 

Rok 2018 

• Jednorazowe prelekcje, pogadanki, spektakle, imprezy plenerowe – 1400 osób 

Liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 

• 23 zezwolenia w 9 punktach sprzedaży alkoholu. 

•  

B. Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i doświadczających przemocy: 

• Udzielnie konsultacji/wsparcia osobom uzależnionym polegającym na motywowaniu do podjęcia lecenia 

i utrzymaniu abstynencji. Poradnictwo i wsparcie dla członków dotkniętych problemem uzależniania lub 

przemocy oraz wsparcie klientów  

w sytuacjach kryzysowych. 

• Konsultant ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, posiada kwalifikacje specjalisty psychoterapii 

uzależnień w procesie certyfikacji. 

 

Rok 2020: 

• Liczba rodzin korzystających z pomocy Punktu - 31 

• Rodziny z problemem alkoholowym - 22 

 

Rok 2019: 

• Liczba rodzin korzystających z pomocy Punktu - 32 

• Rodziny z problemem alkoholowym – 32 

 

Rok 2018: 

• Liczba rodzin korzystających z pomocy Punktu - 30  

• Rodziny z problemem alkoholowym – 24 
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Przedstawione powyżej dane wskazują, że na terenie gminy Tułowice realizowany jest szereg działań w 

obszarze profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem działalności profilaktycznej wśród dzieci 

szkolnych i młodzieży. Strategia obejmuje przede wszystkim realizację programów profilaktycznych w szkołach, 

profilaktycznych warsztatów edukacyjno-informacyjnych, profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych, a także 

organizowanie różnego rodzaju form spędzania czasu wolnego przez dzieci, tj. półkolonii, zajęć sportowych itp.  

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach 

A. Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej: 

▪ Rok 2018 (liczba rodzin ogółem - 95) 

rodziny korzystające ze świadczeń z powodu problemów uzależnień – 14 

▪ Rok 2019 (liczba rodzin ogółem - 70) 

rodziny korzystające ze świadczeń z powodu problemów uzależnień – 9 

▪ Rok 2020 (liczba rodzin ogółem - 66) 

rodziny korzystające ze świadczeń z powodu problemów uzależnień – 14 

B. Zespół Interdyscyplinarny w Tułowicach 

➢ Osoby doświadczające i stosujące przemoc w rodzinie w związku z procedurą Niebieskiej Karty: 

Liczba zdarzeń związanych z przemocą w 

rodzinie: 

2018 rok 2019 rok 2020 rok 

 

Liczba ofiar przemocy w rodzinie (ogółem),  

w tym: 

11 16 10 

Kobiety  10 12 5 

Mężczyźni  0 0 0 

Małoletni do 13 r.ż. 1 2 2 

Nieletni w przedziale 13-18 lat  0 2 3 

Liczba sprawców przemocy w rodzinie (ogółem),  

w tym: 

10 15 10 

Kobiety  0 0 1 

Mężczyźni 10 15 9 

Niepełnoletni 0 0 0 

Liczba sprawców przemocy w rodzinie pod wpływem 

alkoholu (ogółem), w tym: 

5 6 3 

Kobiety 0 0 0 

Mężczyźni  5 6 3 

Niepełnoletni  0 0 0 

Liczba dzieci obecnych podczas interwencji 14 19 11 

Tabela 5. Osoby doświadczające i stosujące przemoc w związku z procedurą „Niebieskie Karty" 
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W powyższej tabeli podano liczbę osób wobec których wszczęto procedurę „NK-A”  

w danym roku oraz uwzględniono osoby wobec których kontynuowano procedurę NK  

z ubiegłych lat. Liczba osób dotkniętych przemocą nie będzie tożsama z liczbą osób stosujących przemoc, 

ponieważ wystąpiły sytuacje, w których ofiara zamieszkiwała w innej gminie niż sprawca i działania 

pomocowe w ramach procedury były prowadzone równolegle przez dwa Zespoły Interdyscyplinarne. 

 
➢ Liczba osób skierowanych przez Grupy Robocze do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w związku z przemocą w rodzinie:  

• Rok 2018 – 0 

• Rok 2019 – 0 

• Rok 2020 – 1 

 

3. Komisariat Policji w Niemodlinie 

A. Liczba interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu: 

Liczba interwencji: 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

prowadzenie pojazdów na drodze publicznej  

w stanie nietrzeźwości 

2 10 7 

prowadzenie pojazdów na drodze publicznej  

w stanie po spożyciu alkoholu 

1 1 1 

zakłócanie porządku publicznego 8 4 11 

podejmowanie czynności zawodowych pod 

wpływem alkoholu 

2 1 0 

liczba wypadków pod wpływem alkoholu 1 2 3 

przestępstwa popełnione przez nieletnich pod 

wpływem środków odurzających 

0 0 0 

osoby zatrzymane do wytrzeźwienia ogółem 20 18 23 

osoby nieletnie zatrzymane do wytrzeźwienia 0 0 0 

Tabela 6. Liczba interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu 
 

Powyższe dane dotyczące interwencji policji związanych z nadużywaniem alkoholu wskazują, iż w roku 

2020, w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała liczba przypadków prowadzenia samochodów w stanie 

nietrzeźwości. W 2020 roku odnotowano najwięcej przypadków zakłócania porządku publicznego, jak i wypadków 

pod wpływem alkoholu. Zatrzymano również najwięcej osób do wytrzeźwienia. 

Przeciwdziałanie narkomanii 

Diagnoza problemu narkomanii  
 Jednym z podstawowych źródeł danych o skali używania substancji psychoaktywnych są 

reprezentatywne ogólnopolskie badania w populacji generalnej. Wyniki badań potwierdzają, że używanie 

narkotyków jest o wiele mniej rozpowszechnione niż picie napojów alkoholowych. Według danych z 

badań populacyjnych odsetek osób, które miały kontakt  
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z narkotykami w ciągu ostatniego roku w Polsce jest 16 razy niższy od odsetka osób mających kontakt  

z alkoholem. Grupą wiekową, która jest często brana pod uwagę w prowadzeniu działań z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii są osoby w wieku 15-34 lata, czyli młodzi dorośli.  

W przypadku tej grupy rozpowszechnienie używania narkotyków w ciągu ostatniego roku jest wyższe 

niż w całej populacji. W Polsce odsetek osób używających narkotyków w wieku 15-34 lata wyniósł 

10,4%, mimo to Polska nadal znajduje się w grupie krajów o niższych wskaźnikach.16 

 Poniżej zaprezentowano dane dotyczące używania narkotyków oraz nowych substancji 

psychoaktywnych przez mieszkańców z terenu gminy Tułowice pozyskane w trakcie diagnozy zagrożeń 

społecznych przeprowadzonej w roku 2021. W badaniach ankietowych wzięło  udział 40 dorosłych 

mieszkańców z terenu gminy Tułowice, 107 uczniów szkół podstawowych  

(43 uczniów klas piątych i szóstych oraz 64 uczniów klas siódmych i ósmych), 81 uczniów szkół 

ponadpodstawowych, 46 nauczycieli oraz 67 rodziców. 
 

Problem narkomanii w świadomości dorosłych mieszkańców gminy Tułowice 

A. Zjawisko narkomanii w środowisku lokalnym: 

▪ Przyjętą miarą ważności różnych problemów społecznych była średnia uzyskana  

w wyniku odpowiedzi respondentów, gdzie waga punktowa wynosiła odpowiednio  

od 5 przy problemie uważanym za „bardzo istotny” do 1 przy „nieistotnym”. Problem narkomanii oraz 

problem nowych substancji psychoaktywnych uzyskały odpowiednio wagę punktową 3,14 i 2,97. 

▪ 70,00% badanych mieszkańców uważa, iż problem narkomanii jest zauważalny na terenie gminy, 

natomiast są to nieliczne przypadki. 

▪ 10,45% badanych rodziców nie potrafi rozpoznać osoby pod wpływem narkotyków. 

▪ 50,75% rodziców rozmawia z dziećmi rzadko na temat konsekwencji związanych  

z zażywaniem substancji psychoaktywnych. 

▪ 56,72% badanych rodziców oraz 41,30% badanych nauczycieli nie ma pojęcia co to są  

e-narkotyki (i-dose, narkotyki dźwiękowe). 

▪ Według 52,18% badanych nauczycieli w ich szkołach są uczniowie, którzy mają za sobą inicjację 

narkotykową. 

▪ 39,13% badanych nauczycieli dobrze ocenia swój poziom wiedzy w zakresie rozpoznawania objawów 

odurzenia alkoholowego lub narkotykowego. 

▪ 73,91% badanych nauczycieli uważa, że wśród uczniów można zaobserwować niepokojące 

zachowania, które mogą sugerować np. problemy depresyjne, problemy z uzależnieniem 

(w tym np. od telefonów komórkowych). 

▪ 10,87% badanych nauczycieli uważa, iż nauczyciele raczej nie są przygotowani  

do udzielania pomocy uczniom, którzy wykazują skłonności do podejmowania zachowań 

ryzykownych. 

 
16 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Raport o stanie narkomanii w Polsce, Warszawa 2019 
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▪ Zdecydowana większość badanych mieszkańców tj. 95,00% nie posiada wiedzy na temat tego, gdzie 

można nabyć narkotyki.  

▪ 25,00% ankietowanych mieszkańców przyznało, że zna osoby zażywające narkotyki. 

▪ 5,00% mieszkańców przyznało się do eksperymentowania z narkotykami. 

▪ 45,00% ankietowanych mieszkańców oraz 53,73% ankietowanych rodziców nie posiada wiedzy  

w zakresie instytucji pomocowych działających na terenie gminy, które pomagają osobom 

uzależnionym. 

 Badania zrealizowane wśród dorosłych mieszkańców pozwoliły stwierdzić, iż problem narkomanii występuje 

w gminie Tułowice. Konieczna jest realizacja działań edukacyjnych, mających na celu uświadamianie 

mieszkańców o ryzyku związanym z używaniem substancji psychoaktywnych, jak również bieżąca współpraca 

samorządu lokalnego z instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz promowania zdrowego stylu życia  

i przeciwdziałania narkomanii. Należy podejmować działania profilaktyczne w celu uniknięcia rozpowszechnienia 

się problemu, jak również kształtowania odpowiednich postaw mieszkańców wobec zjawiska narkomanii.  

Uczniowie wobec problemów związanych z substancjami psychoaktywnymi 

 Jak wynika z badań ESPAD przeprowadzonych w roku 2019, przetwory konopi  

to najczęściej spotykany narkotyk we wzorach używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. 

Aktualne dane napawają optymizmem, gdyż wskazują, że nastąpił spadek rozpowszechnienia używania, 

zmniejszyły się odsetki badanych, którzy mają wśród przyjaciół osoby używające oraz pojawiły się sygnały 

spadku dostępności tego rodzaju substancji psychoaktywnych. Niepokoi natomiast długotrwały trend 

spadkowy przekonań o ryzyku związanym z paleniem marihuany lub haszyszu, a także utrzymująca się 

przewaga oczekiwań pozytywnych konsekwencji używania nad antycypacjami konsekwencji negatywnych. 

Analiza trendów rozpowszechnienia używania nowych substancji psychoaktywnych, czyli tzw. ”dopalaczy” 

napawa optymizmem. Tendencjom spadkowym w tym zakresie towarzyszy wzrost przekonań o ryzyku 

związanym z używaniem tych substancji, nie tylko w sposób regularny, ale także na poziomie 

eksperymentowania. Trzeba dodać, iż wskaźniki dostępności tych substancji także weszły w trend 

spadkowy.17 

 Poniżej zaprezentowano dane dotyczące używania narkotyków oraz nowych substancji 

psychoaktywnych - dopalaczy przez uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tułowice 

pozyskanych w trakcie diagnozy zagrożeń społecznych przeprowadzonej w roku 2021. 

 

 

 

 

 

 
17 Sierosławski. J., Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 

2019 r. 
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA  

GMINY  TUŁOWICE NA  LATA 2019-2022  

 

 
 

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

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

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

poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne 

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

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

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

środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.  

Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia 

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

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

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

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

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

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

promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej.  

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

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

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

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

jakie zostaną zrealizowane na terenie gminy do roku 2026. 

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia  

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

a w szczególności: 

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

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

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

art. 14 ust. 1. 

 

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

rada powiatu albo rada gminy.  

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

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

gminy.” 

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

na szczeblu gminnym. 

 

 

 

http://m.in/
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SPRAWOZDANIE WSPÓŁPRACY GMINY TUŁOWICE  

Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM  W 2021 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 2021r.         -  8 

Liczba podpisanych umów w 2021r.                                                                                -  8 

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie w 2021r. dla podmiotów                          

pożytku publicznego po dokonanych zmianach planu w ciągu roku 2021                      - 195 000,00 

w tym organizacje pozarządowe                                                                                      - 195 000,00 

 

W ramach udzielonego wsparcia organizacjom pożytku publicznego w realizacji przedsięwzięć                     

w 2021r. udzielono dotacji 195 000,00 zł. 

DOTACJE UDZIELONE: 

w zakresie pomocy społecznej: 

Liczba złożonych wniosków 1 

Liczba zawartych umów 1 

Kwota udzielonej dotacji w 2021r. 95 000,00 zł w tym: 

 

1. Caritas Diecezji Opolskiej                                           

 

95 000,00 zł 

w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji: 

Liczba złożonych wniosków 7 

Liczba zawartych umów                                                    7  

 

Kwota udzielonych dotacji w 2021r.     100 000,00 zł w tym:  

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

       w kwocie 4 500,00 zł. 

2. Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju ul. Luboszycka 32a/5, 45-215 Opole                    

       w kwocie 2 800,00 zł. 
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3. Uczniowski Klub Sportowy UKS Tułowice ul. Porcelanowa 21, 49-130 Tułowice                       

      w kwocie 8 000,00 zł. 

4.  Miejski Klub Sportowy w Tułowicach ul. Sportowa 9, 49 - 130 Tułowice                                                                     

     w kwocie 55 000,00 zł. 

5.  Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MLUKS Tułowice” ul. Zamkowa 15, 49-130   

     Tułowice w kwocie 27 200,00 zł. 

6.Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole w kwocie 2 500,00 zł. 

 

 

FAKTYCZNIE WYKORZYSTANIE UDZIELONYCH DOTACJI 189 213,19 zł 

POMOC SPOŁECZNA 95 000,00 zł 

KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA 94 213,19 zł 

 

Kwota zwróconych dotacji wynosi 5786,81 zł. 

 

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

innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych  

w 2021 r.: 

- pomocy społecznej 

- ochrona i promocja zdrowia 

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

- wspieranie i upowszechniane kultury fizycznej. 
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SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH 

ZA ROK 2021 
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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 2021 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 31.12.2021r. zatrudnionych było ogółem 10 osób, tj. 9 osób na umowę o pracę 

oraz 1 osoba na umowę zlecenie.  

 

W przeliczeniu na pełne etaty  -  9 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 

 

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 

nie mniej niż trzech pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. 
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III. BUDŻET OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach w 2021 roku na realizację zadań własnych i zadań 

zleconych wydatkował kwotę 6 878 492,00 zł., z czego: 

 

‒ zadania zlecone                                                               5 721 705,73 zł 

‒ zadania własne gminy /pozostałe          1 156 786,27 zł 

Strukturę zrealizowanych wydatków w podziale szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela Nr 1 – Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach za rok 2021. 

 

Klasyfikacja budżetowa  
Ogółem wykonanie 
wydatków w 2021r. 

w tym: 

Środki budżet gminy 
Środki budżet 

państwa  

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi            12 093,51 zł             12 093,51 zł                               

85202 Domy pomocy społecznej           227 988,02 zł           227 988,02 zł                                

85205 Przeciwdziałanie przemocy            13 753,89 zł             13 753,89 zł                                

85213 
Składki na ubezp. zdrowotne - pomoc 
społeczna 

             8 142,00 zł                                             8 142,00 zł  

85214 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 
naturze  

           40 121,12 zł             17 120,00 zł            23 001,12 zł  

85215 Dodatki mieszkaniowe, energetyczne            12 290,24 zł             11 639,90 zł                  650,34 zł  

85216 Zasiłki stałe            96 759,68 zł                                          96 759,68 zł  

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej          723 952,23 zł           643 141,29 zł            80 810,94 zł  

85228 
Usługi opiekuńcze, specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 

           40 754,00 zł             39 754,00 zł               1 000,00 zł  

85230 Dożywianie, bank żywności            38 297,06 zł                8 897,06 zł            29 400,00 zł  

85295 
Pozostała działalność : PSU, 
schronienie 

           53 761,00 zł             53 761,00 zł                                

85501 Świadczenia wychowawcze      4 382 560,20 zł                                      4 382 560,20 zł  

85502 Świadczenia rodzinne       1 082 009,00 zł                                     1 082 009,00 zł  

85504 Wspieranie rodziny, Dobry Start            28 367,71 zł             27 651,85 zł                  715,86 zł  

85508 Rodziny zastępcze            86 506,97 zł             86 506,97 zł                                

85510 Placówka opiekuńczo - wychowawcza            14 478,78 zł             14 478,78 zł                                

85513 
Składki na ubezp. zdrowotne  - św. 
rodzinne 

           16 656,59 zł                                          16 656,59 zł  

RAZEM      6 878 492,00 zł        1 156 786,27 zł       5 721 705,73 zł  
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Udział procentowy źródeł finansowania wydatków OPS w Tułowicach w roku 2021 wskazuje  

na dominujący udział środków budżetu państwa, co ilustruje poniższy wykres. 

 
 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach odprowadził do budżetu gminy dochody  

w wysokości 123 977,33 zł. – dane ze sprawozdania Rb-27s/27ZZna dzień 31.12.2021r. 

 

Strukturę zrealizowanych dochodów w podziale szczegółowej klasyfikacji budżetowej 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela Nr 2 – Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach za rok 2021. 

 

Klasyfikacja budżetowa  

Ogółem 
wykonanie 
dochodów  
w 2021r. 

w tym: 

Dochody, które 
pozostają w 

gminie  

Dochody, 
odprowadzone 

do budżetu 
państwa  

85202 Domy pomocy społecznej        2 699,40 zł          2 699,40 zł                         

85214 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 
naturze  

                                                                         

85216 Zasiłki stałe                                                                          

85228 Odpłatność usł. opiekuńcze     12 660,52 zł        12 660,52 zł                           

85295 Odpłatność schronisko, ref. PUP     32 868,77 zł        32 868,77 zł                          

85219 
Wynagr. płatnika, koszty upomnienia, 
odszkodowanie 

      1 146,60 zł          1 146,60 zł                           

85501 
Nienależnie pobrane świadczenia 
wych. + odsetki 

      9 444,44 zł                                  9 444,44 zł  

85502 
Nienależnie pobrane św. rodzinne, FA 
+ odsetki  

    65 157,60 zł          8 915,35 zł       56 242,25 zł  

Razem   123 977,33 zł        58 290,64 zł       65 686,69 zł  

 

środki budżetu gminy

środki budżetu państwa
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Wśród zrealizowanych dochodów Ośrodka za 2021 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, 

odpłatności za schronisko oraz zwroty za wydatki poniesione w latach ubiegłych. Do dochodów, które 

muszą być odprowadzone do budżetu państwa zaliczamy przede wszystkim nienależnie pobrane 

świadczenia 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 2021 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 2021 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 54 rodzin, w których żyło 84 osób. 

Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe na terenie Gminy Tułowice na dzień 31.12.2021r. wynosiła  

4 851  osób. Analizując ilość osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w stosunku do liczby 

mieszkańców Gminy Tułowice przyjąć należy, iż pomocą objęto 1,73% ogółu mieszkańców Gminy 

Tułowice.  

 

Tabela nr 3: Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy w latach    2019 – 2021  

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 

Liczba rodzin 70 66 54 

Liczba osób  w rodzinach 123 114 84 

% w stosunku do liczby ludności 

zamieszkującej w Gminie * 
2,47 2,30 1,73 

*stan ludności na:  31 grudnia 2019 r. - 4 965  
   31 grudnia 2020  r.- 4 947  
   31 grudnia 2021 r. – 4 851 

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

znacznie zmalała. 

 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

2019

2020

2021

%
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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 nr 4 – Powody przyznawania świadczeń w 2021 roku. 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

Ubóstwo 31 54 

Bezdomność  5 5 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 3 16 

Bezrobocie 13 30 

Niepełnosprawność 32 43 

Długotrwała lub ciężka choroba 42 61 

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

1 5 

Alkoholizm 12 14 

Narkomania 2 2 

Trudności w przygotowaniu do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 

1 1 

Zdarzenia losowe 0 0 
Źródło: MRPiPS-03 za 2021r.  

W 2021 roku dominującym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej była 

długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność i ubóstwo. Z tej przyczyny wsparciem objęto 

łącznie 89 rodzin, w których żyły 166 osoby. Kolejnymi powodami jest ubóstwo 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. 
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Tabela nr 5 – Wybrane świadczenia pieniężne pomocy społecznej udzielone w roku 2021. 

Rodzaj świadczenia Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 

świadczenia  

Liczba świadczeń Kwota 

Zasiłek stały 16 167 97 405 

Zasiłek okresowy 13 56 22 870 

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

34 X 49 028 

Posiłki  3 328 4592 

Źródło: MRPiPS-03 za 2021r.  

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 29% 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 wypłacany w ramach programu „Posiłek  

w szkole i w domu”. Analizując liczbę rodzin, którym przyznano zasiłek celowy obserwujemy, iż z tej 

formy pomocy skorzystało 63% 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.  

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 2021 pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną w 76 rodzinach korzystających  

z pomocy społecznej, co stanowi, że 85% 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. 

pedagogów szkolnych, lekarzy, terapeutów, kuratorów oraz psycholog, z którym Ośrodek miał podpisaną 

umowę o współpracy. 
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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 6 dzieci i młodzieży oraz 39 osoby dorosłe z terenu Gminy Tułowice,  

na co wydatkowano kwotę 36 750,00 zł. Z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli (pandemia 

koronawirusa) świadczenie to zostało zastąpione w 2021 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 2021 roku z pomocy w postaci usług opiekuńczych skorzystało 12 osób. Koszt świadczenia 

usług wyniósł 39 754,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach w 2021r. 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 2021 roku specjalistyczne usługi 

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

realizacji tego zadania wyniósł 1 00,00 zł, z czego w całości został pokryty z dotacji celowej budżetu 

państwa. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2021r. były świadczone przez firmę „Promyk” z Nysy.   

 

7. 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 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 2021 w domach pomocy społecznej przebywało 7 mieszkańców gminy Tułowice. Łączny koszt 

poniesiony przez gminę z tytułu opłaty za pobyt mieszkańców w DPS wyniósł 227 988,02 zł. 

 

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 2021 w schronisku dla osób 

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

opłat za schronisko wyniósł 29 732,00 zł.  
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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 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach opłacił składkę zdrowotną 

w wysokości 8142 zł za 14 osób pobierających zasiłek stały.  

 

9. Prace społecznie użyteczne  

Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu 

w okresie od 01-03-2021 r. do 30-11-2021 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 2021r. na prace społecznie – użyteczne kwotę 

19 659,00 zł. 

 

Tabela nr 6 – Prace społecznie użyteczne w 2021 roku 

 

2021r 
marze

c 

kwieci

eń 
maj  czerwiec 

 

lipiec 

 

sierpie

ń 

 

wrzesi

eń 

 

paździer

nik 

 

listopad 

 

Razem 

ilość osób 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 osób 

godziny 255 255 260 240 240 240 240 240 240 2210 

koszt 

Gminy 

  2 

218,50 

zł  

  2 

218,50 

zł  

   

2 262

,00 zł  

 2 160,00 

zł  

 

2 160,

00 zł  

 

2 160,

00 zł  

 

2 160,

00 zł  

 2 160,00 

zł  

 

2 160,00 

zł  

 

19 659,00 

zł  

refundacj

a  

  

1 331,

10 zł  

  

1 331,

10 zł  

   

1 357

,20 zł  

 1 296,00 

zł  

 

1 296,

00 zł  

 

1 296,

00 zł  

 

1 296,

00 zł  

 1 296,00 

zł  

 

1 296,00 

zł  

 

11 795,40 

zł  

 

V. INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

1. 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 osoby mogą starać się o uzyskanie pomocy finansowej w formie zasiłku stałego, zasiłku 

pielęgnacyjnego oraz świadczeń opiekuńczych. 

 

2. 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 2021 roku Ośrodek 

współpracował m.in. ze Niemodlińskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym NADZIEJA oraz z Morsami 

z Borów Niemodlińskich, którzy przed świętami zorganizowali zbiórkę żywności, zabawek, słodyczy 
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oraz odzieży.  Zebrane przedmioty przekazali do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach. Paczki 

z żywnością, odzieżą, zabawkami i słodyczami trafiły do rodzin najbardziej potrzebujących. 

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 współfinansowany  

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 2020 realizowany był w okresie od stycznia 2021 do września 2021 r. na kwotę 1 547,06 zł.  

W roku 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach planuje nawiązać samodzielną 

współpracę z Bankiem Żywności i przystąpić do 

 

 PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020   

- PODPROGRAM 2021. 

 

 

VII. REALIZACJA PROJEKTÓW z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO: 

 

1)  OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021 

 

Gmina Tułowice przystąpiła do Programu resortowego „Opieka Wytchnieniowa”  

w 2019r. W latach 2019 – 2021 w/w Program realizowany był w ramach modułu - pobyt dzienny, który 

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

ze znacznym stopniem niepełnosprawności.    

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

W latach 2019- 2021 Program funkcjonował bez większych utrudnień, a ogłoszony w 2020r. stan 

zagrożenia epidemicznego wymusił stosowanie W 2021 roku zasad reżimu sanitarnego w świadczeniu 

usług opieki wytchnieniowej. Na prośbę rodzin ciągłość usług została zachowana.  

Do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” w roku 2021 w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Tułowicach były zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenie - 3 osoby.  

W Programie „Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021” wzięły udział 4 osoby  

z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - łącznie w 2021r. zrealizowano  

600 godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego. Wydatkowano na w/w Program 

kwotę 24 480,00 zł . 

 

Udział osób w Programie „Opieka Wytchnieniowa w latach 2019-2021” 
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2)  ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPARWNEJ – EDYCJA 2021 

 

Gmina Tułowice przystąpiła w 2021 roku do Programu resortowego „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” edycja 2021r. Program miał na celu wsparcie  

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób 

niepełnosprawnych.  

Do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w roku 2021  

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach były zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej – 

umowy zlecenie - 2 osoby. W Programie wzięły udział 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności - łącznie w 2021r. zrealizowano 618 godzin usług Asystenta osobistego. Program 

finansowano w 100 % ze środków Funduszu Solidarnościowego, wydatkowano na kwotę: 25 892,80 zł.    

 
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 XIV/74/19 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 2 grudnia 2019 r. 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 2021 roku objętych było 10 rodzin w tym 14 dzieci.  

W 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach, otrzymał w ramach „Programu asystent 

rodziny na rok 2021” dofinansowanie w wysokości 2 000,00 zł ze środków Funduszu Pracy. Otrzymane 

środki przeznaczono na dofinansowanie jednorazowego dodatku w formie nagrody dla asystenta rodziny 

zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach na dzień ogłoszenia programu tj. 22-10-

2021r. proporcjonalnie do wymiaru etatu zgodnie z umową nr 9AR/2021 z dnia 10 grudnia 2021r. 

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

współfinansowania kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W 2021 roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tułowicach współfinansował pobyt w pieczy zastępczej 11 dzieci z terenu Gminy 

Tułowice. 
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  Tabela nr 7 – Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 2021 roku. 

Rodzaj pieczy 

zastępczej 

Liczba dzieci Poniesione koszty 

Rodzinna piecza 

zastępcza (rodziny 

zastępcze) 

11 86 506,97 zł 

 

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 2021r. wydatkowano kwotę 13 735,89 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 „Niebieskiej 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 2021 roku Zespół Interdyscyplinarny zbierał się 4 razy, zachowując jego ustawowy termin  

a Przewodniczący Zespołu powołał 5 grup roboczych, które pracowały w ramach  

25 posiedzeń. W 2021 roku Zespół Interdyscyplinarny zajmował się 8 „Niebieskimi Kartami” 

dotyczących przemocy w rodzinie. Działaniami Zespołu objętych było 11 rodzin.  

Z dokumentacji zgromadzonej w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego wynika,  

że 24 osoby doświadczyły przemocy domowej, z czego 10 osób to kobiety, 2 mężczyźni i 12 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 2021 roku zakończono 7 procedur „Niebieskich 

Kart”, z czego 5 „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 nr 8 - Rodzaje i koszty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych 

w latach 2020-2021 

 

 Nazwa świadczenia 

Liczba 

świadcze

ń 

Kwota 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

[zł] [zł] 

2020 rok 2021 rok 

Zasiłki rodzinne w tym: 1 676 191 298,00 zł 1663 191 958,00 zł 

Dodatki do zasiłków 

rodzinnych z tytułu: 
886 100 153,00 zł 552 62 823,00 zł 

 urodzenia dziecka 10 10 000,00 zł 5 5 000,00 zł 

opieki nad dzieckiem w 

okresie korzystania z urlopu  

wychowawczego  

4 1 360,00 zł 14 5 253,00 zł 

samotnego wychowywania 

dziecka 
80 16 240,00 zł 34 6 562,00 zł 

kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego 
216 22 990,00 zł 145 15 710,00 zł 

rozpoczęcia roku szkolnego 74 7 300,00 zł 54 5 400,00 zł 

podjęcia przez dziecko nauki  

w szkole poza miejscem 

zamieszkania 

221 15 249,00 zł 147 10 363,00 zł 

– wychowywania dziecka w 

rodzinie wielodzietnej 
257 24 415,00 zł 153 14 535,00 zł 

Zasiłki pielęgnacyjne 1038 223 610,00 zł 1051 226 847,00 zł 

Świadczenia pielęgnacyjne 172 309 386,00 zł 176 345 420,00 zł 
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 Jednorazowa zapomoga z 

tytułu urodzenia dziecka 
20 20 000,00 zł 23 23 000,00 zł 

 „Złotówka za złotówkę” 328 15 060,00 zł 461 16 795,23 zł 

Świadczenia rodzicielskie 127 116 284,00 zł 68 62 092,00 zł 

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

Składki społeczne za osoby 

pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy, zasiłek 

dla opiekuna 

99 49 292,00 zł 131 69 568,00 zł 

Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 
359 157 353,00 zł 259 111 350,48 zł 

Świadczenia wychowawcze 8 844 4 385 713,00 zł 8 755 4 345 308,44 zł 

Świadczenie Dobry Start  499 149 700,00 zł 0 0,00 

Ogółem: 14 060 5 628 163,00 zł 12 138 5 399 779,15 zł 

*kwartalne sprawozdania rzeczowo-finansowe za 2021 rok  

Liczba świadczeń w latach 2020-2021  
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Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „za życiem” oraz składki 

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

1 082 009,00 zł. 

 

 

 

Tabela nr 9 – świadczenia rodzinne 2021rok 

 

świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do 

zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne i  świadczenia 

pielęgnacyjne 

800 699,29 zł 

świadczenia rodzicielskie 62 092,10 zł 

fundusz alimentacyjny 111 350,48 zł 

zasiłek dla opiekuna 7 440,00 zł 

ubezp. emerytalne i rentowe osób pobierających 

świadczenia pielęgnacyjne 

69 567,72 zł 

koszty obsługi w/w zadań 30 859,41 zł 

razem  1 082 009,00 zł 

 

 Świadczenia wychowawcze za 2021 rok łącznie Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach 

wydatkował  4 382 560,20 zł. Wypłacono 8755 świadczeń wychowawczych. Średnioroczna liczba dzieci, 

które w okresie sprawozdawczym otrzymały świadczenie wychowawcze to 730.  

Tabela nr 10 – świadczenia wychowawcze za 2021rok  

świadczenia wychowawcze 500+ 4 345 308,44 zł 

koszty obsługi 37 251,76 zł 

razem 4 382 560,20 zł 

 

Dobry start 300+  realizacja świadczenia w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego w 

2021 roku została przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Tułowicach w roku 2021 wydatkowano jedynie kwotę 715,86 zł n 

a zakup licencji.  

W 2021 roku w ramach podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych sporządzono: 

 

Tabela nr 11- działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych 

 

wnioski/informacje do: ilość wniosków: 

Dłużnicy alimentacyjni w gminie wobec których podjęto działania 58 
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Starosty Opolskiego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 2 

Zarejestrowanie do PUP 7 

Informacje do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 

dłużnika alimentacyjnego 

5 

Informacje do komorników dot. dłużników alimentacyjnych  8 

Informacje do organów właściwych dłużników dot. dłużników alimentacyjnych  18 

Wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi  9 

Wszczęcie postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od 

zobowiązań 

10 

Decyzje odnośnie dłużników alimentacyjnych  6 

Informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do pięciu biur 

informacji gospodarczej  

48 

Wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych  4 

 

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  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 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 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach wydał  

4 zaświadczenia 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 2021r. od Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu 

następujące urządzenia zapobiegające, przeciwdziałające i zwalczające COVID-19: termometr 

bezdotykowy na podczerwień oraz bramkę do dezynfekcji INID ,  

a także maseczki jednorazowe 1000 szt, płyn do dezynfekcji o pojemności 150 ml – 2 szt, płyn do 

dezynfekcji o pojemności 5 l – 2 szt, rękawiczki jednorazowe – 10 opakowań po 100 szt. 
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Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu podpisał 1 kwietnia 2021r. porozumienie  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tułowicach w sprawie działań związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji 

kryzysowych  zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu „Nie Sami Dzielni - rozwój usług 

społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku został Liderem w/w projektu w zakresie usługi 

„Marszałkowskiego Kuriera Społecznego” na okres 01-04-2021 do 31.12.2021r. Funkcja Lidera polegała 

na przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji dla ROPS w Opolu.  

Usługa Marszałkowskiego Kuriera Społecznego dotyczyła w szczególności: pomocy  

w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych takich jak dostarczanie posiłków, utrzymanie porządku, 

higiena osobisty czy doraźna pomoc wg potrzeb dla osób potrzebujących wsparcia, ze względu na wiek, 

stan zdrowia czy niepełnosprawność. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców 

Gminy Tułowice. Usługę Kuriera świadczyły 3 osoby/opiekunki, a wsparciem objęto 15 osób w tym  

2 osoby niepełnosprawny oraz 2 osoby 75+, pozostałe 11 osób objęte zostały pomocą z uwagi na wiek 

senioralny 60-74. Łącznie wykonano 1257 godzin usług. Z uwagi na przedłużający się czas stanu 

epidemii w Polsce, Marszałek Województwa Opolskiego podjął decyzję o kontynuacji usług 

„Marszałkowskiego Kuriera Społecznego” w 2022 roku.    

 

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 2022 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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SPRAWOZDANIE 

o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Tułowicach za 2021 r. 
 

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 31.12.2021 r. wynosi ogółem  

33 441 669,16 zł w tym:   

- grunty   292 214,60 zł 

- budowle   27 956 774,25 zł 

- budynki   4 371 000,07 zł 

- środki transportowe 530 882,36 zł 

- pozostałe  290 797,88 zł 

 

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

Wartość majątku w stosunku do 31.12.2021 r. zwiększyła się o 477 200,26 zł. 

Grunty zmniejszenie: 

− sprzedaż mieszkań najemcom – 13 597,27 zł. 

Budynki zmniejszenie: 

- sprzedaż mieszkań najemcom – 503 745,51 zł. 

Budowle zwiększenie: 

     -     sieć wodociągowa ul. Pocztowa – 20 108,04 zł, 

     -     sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa ul. Porcelanowa – 691 490,59 zł. 

Środki transportowe zmniejszenie: 

     -     likwidacja rozsiewacz – 2 012,00 zł. 

Środki transportowe zwiększenie: 

    -      Ciągnik Zetor – 227 037,50 zł. 

Pozostałe zwiększenie: 

    -      Rębak – 34 932,00 zł, 

    -      Spych – 11 850,00 zł, 

    -      monitoring – 11 136,91 zł. 

 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 33 osób (+ 1 osoba na urlopie bezpłatnym). 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan środków obrotowych przedstawiał się następująco: 

- środki pieniężne    - 242 597,71 zł 

- należności     - 253 142,93 zł         

- zobowiązania i inne rozliczenia  - 447 303,81 zł 

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2021 r.  wynosi 48 436,83 zł. 

Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych oraz wymagalnych. 
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     Koszty rodzajowe za I –XII 2021 r.  przedstawiają się następująco: 

Lp Nazwa & Plan (zł) Wykonanie (zł) 

1 Wyd. nie zalicz. do wynagrodzenia 3020 13 810,00 13 803,48 

2 Wynagrodzenia osobowe 4010 1 674 300,00 1 674 292,69 

3 Dod. wynagrodzenie roczne 4040 126 800,00 126 764,94 

4 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 295 500,00 295 490,06 

5 Składki na fundusz pracy 4120 33 600,00 33 532,88 

6 Wpłaty na PFRON 4140 51 200,00 51 140,00 

7 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 12 500,00 12 500,00 

8 Zakup materiałów 4210 311 410,00 311 407,64 

9 Zakup energii 4260 1 144 500,00 1 144 454,21 

10 Zakup usług remontowych 4270 39 000,00 39 000,00 

11 Zakup usług zdrowotnych 4280 2 610,00 2 607,81 

12 Zakup usług pozostałych 4300 469 900,00 469 846,99  

13 
Zakup usług telekom. w tym dostęp 

do sieci intern. 

4360 
5 500,00 5 462,75 

14 Podróże służbowe 4410 1 500,00 1 452,67 

15 Różne opłaty i składki 4430 107 370,00 107 324,12 

16 Odpisy na fundusz socjalny 4440 53 900,00 53 889,68 

17 Podatki lokalne 4480 32 200,00 32 150,00 

18 Opłaty na rzecz budżetu 4510  1 700,00 1 658,43 

19 Podatek VAT 4530 27 500,00 27 433,33 

20 Koszt postępowania sądowego 4610 2 600,00 2 597,66 

23 Szkolenia pracowników 4700 17 500,00 17 480,90 

24  Zakupy inwestycyjne 6080 27 100,00 27 086,91 

 Odpisy amortyzacyjne 
 

1 200 000,00 1 161 255,51 

 Inne   18 735,57 

RAZEM 5 652 000,00 5 631 368,23 

 

Przychody za I – XII 2021 r. przedstawiają się następująco: 

Lp Nazwa & Plan (zł) Wykonanie (zł) 

1 Najem mieszkań komunalnych 075 317 000,00 316 957,42 

2 Najem lokali użytkowych 075 12 000,00 11 260,68 

3 Razem wpływy z najmu 075 329 000,00 328 218,10 

4 Woda 083 948 000,00 857 965,42 

5 Abonament 083 155 000,00 148 848,00 

6 Ścieki 083 1 280 000,00 1 430 607,14 

7 Centralne ogrzewanie 083 880 000,00 713 158,56 

8 Wpływy z PSZOKu 830 54 000,00 54 000,00  

9 Usługi transportowe 083 6 000,00 4 269,90 

10 Usługi budowlane 083 115 000,00 228 044,76 

11 Usługi w zakr. utrzymania dróg 083 155 000,00 165 403,97 

12 Wpływy z zarządu WM 083 287 000,00 311 578,03 

13 Razem wpływy z usług 083 4 000 000,00 3 913 875,78 

14 Przychody z odsetek 092 7 600,00 4 714,18 

15 Dotacja przedmiotowa 265 130 000,00 73 390,76 

16 Wpływy różne 097  68 990,35 

17 Odpisy amor.  środki przekazane  1 200 000,00 1 161 255,51 

R A Z E M 5 666 600,00 5 550 444,68 
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Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach przyznano w 2021 r. dwie dotacje 

przedmiotowe razem w wysokości 130 000,00 zł.  

1.  Dotacja przedmiotowa - wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji przy ulicy Ceramicznej  

w Tułowicach przyznano w wysokości: 

90 000,00 zł – koszty wymiany uszkodzonego odcinka kanalizacji przy ulicy Ceramicznej  

w Tułowicach, uwzględniające koszty robocizny i pracy sprzętu pracowników Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na dzień 20 grudnia 2021r., wyniósł 33.390,76 zł. 

2. Dotacja przedmiotowa - remontu mieszkań przy ul. Kościuszki 7/2 i ul. 1Maja 16A/10 przyznano 

w wysokości: 40 000 zł - remont i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego w dwóch 

etapach wyniósł 49064,46 zł. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach prowadzi następujące działy 

produkcji i usług: 

 

1. Wydobywanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody. 

 

W 2021 r. wydobyto 268 279 m3 wody, wydobycie zwiększyło się w stosunku do analogicznego 

okresu poprzedniego roku. 

 

W ramach działalności: 

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

rozprowadzania wody oraz usuwano awarie sieci wodociągowej, 

- przeprowadzano wymagane oraz dodatkowe badania jakości wody, 

- dokonano analizy stanu technicznego infrastruktury technicznej obiektu  

- przeprowadzano stały dozór techniczny sieci, 

- przeprowadzano stałą wymianę wodomierzy u odbiorców, 

- wykonano ogrodzenie SUW, 

- przeprowadzono analizę ryzyka ujęcia wody, 

- wykonano projekt strefy ochronnej ujęcia wody, 

- inwentaryzacja przyłączy wodociągowych, 

- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej. 

 

Wpływy pokryły koszty 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 2021 r. oczyszczono 344 105 m3 ścieków, z czego znaczna część to wody opadowe i infiltracyjne, 

które są dodatkowym kosztem w eksploatacji oczyszczalni. 

 

W ramach działalności: 

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

usuwano awarie sieci kanalizacyjnej, 

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

mieszadła, prasę, dmuchawy, przezwojono wirniki 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, 
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- dokonano zakupu flokulantu i taśmy filtracyjnej, 
- 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, 

      - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej. 

         Wpływy nie pokryły kosztów oczyszczalni 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 2021 r. było ich 178 oraz mieszkań socjalnych 8. Razem 186 mieszkań. 

W związku z wykupem mieszkań powstały Wspólnoty Mieszkaniowe. Na dzień 31.12.2021 r.  

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

i Pocztowa 5. 

W budynkach zarządzanych przez ZGKiM według stanu na 31.12.2021 r. było wykupionych 323 

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 elektr. 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) zlecono projekt instalacji gazowej w mieszkaniu przy ul. Porcelanowej 5A, 

7) wykonano remont balkonów w budynku na ul. Przedszkolnej 12, 

8) wymiana instalacji wodnej w Tułowice Małe 2/1/1, 

9) wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej 1Maja16A/5, 

10) remont instalacji gazowej Elsnera 5F/10, 

11) remont instalacji gazowej Elsnera 1B/3, 

12) remont mieszkania Kościuszki 7/6, 

13) projekt i wykonanie instalacji gazowej Pocztowa 3/3 i Pocztowa 3/1. 

 

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 01.09.2020r. 3,40 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Porcelanowej 12, 

− od 01.09.2020r. 4,80 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Szkolna 2, 

− od 01.09.2020r. 3,80 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Kościuszki 2, 

− od 01.09.2020r. 5,00 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Porcelanowej 17, 

− od 01.09.2020r. 5,77 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Pocztowa 2. 

Przychody nie pokryły kosztów. 
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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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 wykonywał również usługi remontowo – budowlane na zlecenie gminy oraz prowadził 

obsługę punktu PSZOK. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
TUŁOWIECKIEGO OŚRODKA  KULTURY ZA 2021 ROK 

 

 
 

Tułowicki Ośrodek Kultury prowadzi działalność w dwóch obiektach/budynkach tj.: 

Tułowice ul. Porcelanowa 8 – siedziba, pracownie, studio piosenki, biblioteka: 780,00 m2 . 

Tułowice ul. Porcelanowa 6 – sala widowiskowa z zapleczami, mała sala: 401,00 m2 .  
  
                                         
SPRAWY KADROWE 
 

Na dzień 31.12.2021 r. Tułowicki Ośrodek Kultury zatrudniał 10 pracowników na 9 etatach w tym: 

• Dyrektor – 1 etat. 

• Księgowa – 1 etat. 

• Instruktorzy – 3 etaty. 

• Bibliotekarki –  Tułowice oraz Filia Szydłów /Goszczowice – 2 etaty. 

• Konserwator, pracownik gospodarczy – 1 etat. 

• Sprzątaczka 1 etat. 
  
Uzupełnienie kadry instruktorskiej stanowi 2 instruktorów zatrudnionych na zasadzie stawek 

godzinowych w celu prowadzenia zespołów muzycznych i tanecznych Zumba Kids i Szydłowianki. 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA ośrodka od 1 stycznia 2021 roku odbywała się sposób 

ograniczony w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa – COVID-19 i w trosce  

o zdrowie mieszkańców Polski została przerwana na mocy Rozporządzeń Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego.  Jedynie biblioteki były otwarte dla czytelników ale  

z ograniczonym dostępem do księgozbioru. Dopiero od  1 czerwca br. działalność kulturalna 

została otwarta jednak z rygorami i ograniczeniami  ilościowymi: np. 1 osoba na 10 m2  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

w siłowni  i 15 m2   na 1 osobę w pomieszczeniach w których prowadzi się zajęcia i warsztaty. 
 
 

 Do 30 czerwca br. pracownicy pracowali na swoich stanowiskach pracy zgodnie z rygorami 

nałożonymi przez służby epidemiologiczne. W budynkach obowiązują maseczki, przy wejściach znajdują 

się płyny do dezynfekcji dłoni i powierzchni. Wszyscy instruktorzy zajęli się mimo zamknięcia 

przygotowaniem do prowadzenia zajęć, warsztatów, realizacji festiwali i konkursów za pośrednictwem 

internetu. Rozpoczęły się indywidualne szkolenia z wykorzystaniem darmowych portali i filmów  

na YouTube. Tak pracował ośrodek kultury przez 5 miesięcy.  

Ponadto w przerwach między nagraniami, które umieszczano na Fb realizowano dwa projekty fizyczne. 

Pierwszy to odrestaurowanie starego BIFEJA (przedwojennego kredensu) i wieszaka do pracowni 

pisanki, która ma powstać do końca roku 2021 w naszym ośrodku. Szlifowano papierem ściernym 

wszystkie elementy kredensu i wieszaka, uzupełniano braki elementów drewnianych, malowano  

i ponownie polerowano. 

 Drugi to wymalowanie pisanki o wysokości 2,2 metra z żywicy epoksydowej we wzory 

wołyńskie. Czterech pracowników od 1 kwietnia br. na zmianę każdego dnia pracowało przy pisance  

5 tygodni. Aby uzyskać symetryczne podziały na siatkę wzoru, jeden z pracowników przyniósł własną 

laserową poziomicę.  

W celach promocyjnych Muzeum Wsi Opolskiej wykonało trzy takie wielkie makiety jaj. Jedno z nich, 

po podpisaniu przez Gminę Tułowice z Muzeum Wsi Opolskiej umowy, stanie w przestrzeni publicznej 
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Tułowic, jako oznaczenie miejscowości, w której wykonuje się pisanki. Pozostałe zostaną ustawione w 

Strzeleczkach i Chrząstowicach, gdzie wykonuje się kroszonki.   

Projekt ten wspiera wysiłki lokalnych społeczności na rzecz zachowania elementów krajobrazu 

kulturowego Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, zapewnia ochronę 

tradycji i dziedzictwa kulturowego, promuje opolską wieś i jej bogactwo kulturowe. W tym przypadku, 

ustawienie ogromnej pisanki jest związane z wpisaniem na krajową listę niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego umiejętności pisania pisanek na Śląsku Opolskim w 2020 roku.   

Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  

z Funduszu Promocji Kultury i z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.  
                                                                                                                                         
 Napisano również projekt do programu Działaj Lokalnie, którego celem jest zadbanie o pamięć 

Rodziny Schlegelmilchów, która w zajmowała się produkcją porcelany od połowy XIX do połowy XX 

wieku w Tułowicach. Projekt odrestaurowania nekropolii „Tułowickich Panów porcelany” został 

zrealizowany w dniach 12.07.2021 r.- 30.09.2021 r. z całkowitym udziałem załogi ośrodka kultury oraz 

przedsiębiorcy z Goszczowic Krzysztofa Chodorowskiego - radnego gminy Tułowice i przy ogromnym 

udziale Gminy Tułowice, która zlecała prace porządkowe i czyszczenie dawnego cmentarza z zielonych 

chaszczy i połamanych drzew. Odkopano stare nagrobki i ustawiono je przy mogiłach, naprawiono 

zniszczenia, popodnoszono nagrobki, wydzielono nekropolię fabrykantów i ustawiono słupki  

z łańcuchami. Ustawiono dwie tablice informacyjne. Dzisiaj to miejsce uczy historii lokalnej. 

 

W dniach 19 - 20 października 2021r. delegacja pracowników ośrodka kultury w osobach Dorota Garbiec, 

Andrzej Sadłoń i Helena Wojtasik pojechała na Gale Niematerialnego Dziedzictwa Kultury Polskiej, 

która odbyła się w Nowym Sączu. Pracownicy związani z kultywowaniem tradycji pisania pisanek – dwie 

pisankarki i twórczynie ludowe oraz pracownik gospodarczy wykonujący 2 metrowe jaja styropianowe 

ustawiane w przestrzeni publicznej naszego miasteczka. Delegacja na podstawie decyzji Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 sierpnia 2020 roku, odebrała dokument wpisu na Krajową listę 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego „Pisanie pisanek techniką batikową na Śląsku Opolskim”. 

Środowisko pisankarskie zrzeszone w gminie Tułowice jest dumne, gdyż jest to pierwszy krajowy wpis 

dotyczący pisanek. 

 

Na początku grudnia napisano również kolejny projekt do Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury  

+ Inicjatywy lokalne, dotyczący diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i gminy Tułowice. 
                                                                                                                                            
 

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w ośrodku kultury kontynuowały swoją działalność: 
  
Zespół „Szydłowianki” - próby odbywały się w sali widowiskowej pod kierunkiem Stanisława Nowaka  
  
Zespoły wokalno – instrumentalne oraz rockowe, realizowały próby doraźnie w miarę możliwości  

w studio TOK 

 

Zespół „Szumiący Bór” z dniem 15 czerwca 2021 r. zakończył działalność po 25 latach pracy przy 

ośrodku kultury. Wszystkie panie są już emerytkami, pandemia COVID 19, dotknęła ponad 50% członkiń 

zespołu, które nie wróciły już do sprawności głosowej na tyle, aby mogły występować na scenie.  Wobec 

powyższego po wakacjach zostanie przygotowane spotkanie zespołu z władzami samorządowymi w celu 

podziękowania za kulturalną promocję naszej gminy.  
       
Dziecięcy zespół taneczny Zumba Kids pod kierunkiem Moniki Sosnowskiej, pracował od kwietnia do 

końca czerwca br. raz w tygodniu w dwóch grupach: młodszej i starszej.  Obecnie trwa przerwa 

wakacyjna.   
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DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA 
 

Zajęcia Zumby dla dorosłych odbywały się od 28 maja do końca grudnia 2021 r. 
Siłownia rozpoczęła działalność także od 28 maja 2021 roku i działa w rygorze 1 osoba na 10 m2.  

Ma charakter koedukacyjny. W ramach jej działalności organizowane są zajęcia ogólnorozwojowe dla 

kobiet: w poniedziałki, środy i piątki o godz. 19.00 pod kierunkiem instruktora. 
  
W ciągu działalności z koniecznymi przerwami spowodowanymi COVID-19, czyli od 28 maja do  

31 grudnia w siłowni sprzedano 2248 biletów w tym 1049 kobietom i 1199 mężczyznom. Uczestnicy 

zajęć kupili 63 karnety.                                                                                                                

Systematycznie przeprowadzana jest konserwacje maszyn w siłowni.   

Po zluzowaniu rygorów pandemii grupa seniorów jeszcze nie wróciła na zajęcia. Odbierane  

są informacje, że ciągle boją się kontaktów grupowych w zamkniętych pomieszczeniach. 
 

19.06.2021 r. Odbyły się XXV Amatorskie Rekreacyjne Mistrzostwa Opolszczyzny w Kolarstwie 

Górskim „Family Cup” w Skarbiszowicach. Wzięło w nich udział 43 zawodników startujących w 14 

kategoriach wiekowych. Frekwencja w zawodach była mała z powodu upałów i obawy przed zarażeniem 

się COVID19. Zawodnicy otrzymali nagrody sportowe puchary i dyplomy do 6 miejsca we wszystkich 

kategoriach wiekowych. Mimo ciekawych i bogatych nagród impreza nie należała do udanych ze względu 

na niską frekwencję. Ponadto konkurencja w zawodach rowerowych jest bardzo duża. 

Po analizie dotychczasowych imprez i doniesieniach medialnych stwierdzono, że to ostatnia impreza  

w takiej formule wyścigu i współzawodnictwa. Postanowiono po konsultacjach z Radami Sołeckimi 

gminy Tułowice, że ośrodek kultury będzie organizował rajd rodzinny dla mieszkańców gminy. Każdego 

roku rajd będzie miał inna trasę i kończył się w innym sołectwie przy świetlicy lub na stadionie wiejskim. 

Pierwszy przyszłoroczny rajd rozpocznie się w Tułowicach a zakończy w Tułowicach Małych.   
 

 CZYTELNICTWO 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tułowicach liczy 14343 woluminów. Czynna była dla czytelników   

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17. 

Filia Biblioteki w Szydłowie/Goszczowicach licząca 4876 pozycji książkowych ze względu na trudne 

warunki lokalowe została przeniesiona już jesienią ubiegłego roku do pomieszczenia Rady Sołeckiej  

w Goszczowicach i była czynna dla czytelników w każdy poniedziałki po 2 godziny. 

 

W ciągu roku w bibliotece w Tułowicach zostało zarejestrowanych - 405 czytelników, w filii-  

4 czytelników. Obie biblioteki odwiedziło 4379 użytkowników. W bibliotece powrócił wolny dostęp do 

półek i zostało wypożyczonych 10915 woluminów. 

Z czytelni internetowej skorzystało 323 osób. 

W roku 2021 zakupiono 455 książek o wartości 10852,53, w tym: 

- 160 woluminów o wartości 3769,00 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  

na lata 2021-2025. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych 

- 295 woluminów o wartości: 7083,53 wkład własny. 
  
 Biblioteka w roku sprawozdawczym część działań prowadziła on-line. Były to: 

• Walentynkowa zabawa- odgadnięcie tytułów książek z grafik 

• Między regałami- rozmowy online w któryś gościliśmy: Magdalenę Dudę-Oleksy i Karolinę 

Malec „Miejsce na ziemi dla Mateusza”; fizjoterapeutkę Agatę Kuczałę; Panią psycholog Elżbietę 

Chudy; młodszych czytelników biblioteki- Dzień Dziecka i Wróżkę Anabellę. 

• Tydzień bibliotek- „Znajdź mnie w bibliotece”- konkursy 
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Działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej Dyskusyjny Klub Książki spotkał się w roku 2021 - dwa 

razy online i trzy razy „na żywo”. W sumie w spotkaniach uczestniczyło 28 osób i omówiono 10 pozycji 

książkowych. W ramach DKK odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher, w którym wzięło 

udział 18 osób, było również emitowane na żywo na facebooku na profilu TOK. 

 

Od 21.06.2021r. - 02.07.2021r. przeprowadzono w GBP w Tułowicach inwentaryzację zbiorów- 

skontrum, które przebiegło sprawnie. 

 

W sierpniu została uruchomiona darmowa wypożyczalnia Academica, która umożliwia korzystanie ze 

zbiorów cyfrowych biblioteki Narodowej. To dostęp do 3 570 055 publikacji ze wszystkich dziedzin 

wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.  

 

Od 4 października do 29 października była eksponowana wystawa pt.” Historia powiatu opolskiego. 

Wybrane publikacje ze zbiorów śląskich WBP w Opolu”, wypożyczona z Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej im. E. Smołki w Opolu -  317 osób. 

 

W listopadzie odbyły się lekcje biblioteczne dla grup: Stokrotki, Żabki, Muchomorki, Jagody, Motylki  

i Biedronki. Tematem lekcji był teatr, zasady funkcjonowania biblioteki oraz zachęcanie do wzięcia 

udziału w projekcie pt.: „Mała książka wielki człowiek”, w którym kolejny rok bierze udział nasza 

biblioteka. W sumie w lekcjach wzięło udział 90 przedszkolaków.  

 

 W okresie 01.01.2021 r. – 10.03.2021 r. pracownicy ośrodka kultury w czasie zamknięcia 

działalności kulturalnej dla społeczeństwa, przygotowali następujące imprezy kulturalne online. W 

sali widowiskowej ośrodka kultury przy dworcu PKP powstało studio nagrań. Kierował nim instruktor 

muzyki, który umawiał na godziny wszystkich artystów, zespoły i prowadzących warsztaty w celu 

przygotowania nagrań do koncertów. Na prawie 3 miesiące miejsce to stało się warsztatem pracy 

wszystkich instruktorów, bibliotekarki i dyrektora. 
 
Bal Karnawałowy dla dzieci 30 stycznia 2021 roku, rozpoczął się o godzinie 1700. Przez tydzień 

poprzedzający zabawę na profilu Fb TOK pokazywaliśmy nagrane zaproszenia  

do uczestnictwa w balu. Było pięć nagrań, każde w innej stylizacji.  
Karnawałowy Bal dla dzieci, prowadzony przez Barbie i Kena, był transmitowany online na profilu 

Facebook Tułowickiego Ośrodka Kultury i na kanale YouTube. Spotkanie z dziećmi było pokazywane na 

żywo. Program zawierał również pięć wcześniej przygotowanych i nagranych występów. Każde nagranie 

było rejestrowane w innych kostiumach. Wydarzenie składało się z zabaw ruchowych, tanecznych  

i sprawnościowych. Prowadzące pokazywały układ tańca, kroki i zasady zabawy licząc na interakcję 

przed monitorami. Kontakt utrzymywany przez komunikator potwierdzał, że bawiono się z nami. 

Nadesłano wiele zdjęć przebranych dzieci, które same lub w grupie bawiły się z prowadzącymi. 

W nadawanym balu wykorzystano także wcześniejsze nagrania dzieci, które również przebrane, bawiły 

się do utworów prezentowanych przez prowadzące bal. Powstała ciekawa całość. Ta forma kontaktu  

z dziećmi dała możliwość uatrakcyjnienia spotkania różnymi strojami, czego na balu stacjonarnym nie 

da się osiągnąć. Każdego roku bal dla dzieci ma inny temat i przebrania się nie powtarzają, ale wersja 

internetowa dała możliwość zaprezentowania wielu strojów w jednym wydarzeniu. Zgodnie  

z zapowiedziami, po balu w ośrodku uczestnicy odbierali drobne upominki, np. za przebranie się, za 

ocenę wysłanego nagranego tańca. Wiemy, że bal był odtwarzany również po nadawaniu na żywo. Nadal 

można do niego wracać. Fragmenty, głównie te wcześniej zarejestrowane filmy, można było także 

zobaczyć podczas 29. Finału WOŚP, który był transmitowany z sali widowiskowej Tułowickiego Ośrodka 

Kultury. Zarejestrowanie materiału filmowego i odtwarzanie, jak również łączenie z występami na żywo, 

było nowym doświadczeniem. Wymagało sprzętu , oprogramowania i umiejętności i wyobraźni.  
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06.01.2021r. i 10.01.2021r. Koncert Bożonarodzeniowy. Powstał dzięki pomocy dyrekcji Publicznej 

Szkoły Podstawowej i Publicznemu Przedszkolu oraz różnych zespołów i mieszkańców naszej gminy. 

Zwrócono się z prośbą na Fb o przesyłania nagrań kolęd i piosenek bożonarodzeniowych do ośrodka 

kultury. Odzew zaskoczył nasze oczekiwania. W czasie zamknięcia pandemicznego, nagrywanie 

filmików ze śpiewającymi dziećmi było ogromną atrakcją. Po otrzymaniu filmów instruktor muzyczny 

dokonywał obróbki audio i wideo nadesłanych prac. Tak przygotowane prace utworzyły dwa koncerty, 

transmitowane online na profilu Facebook Tułowickiego Ośrodka Kultury i na kanale YouTube. Koncerty 

były odtwarzany również po ich pierwszej emisji. 

 
31.01.2021r. – 29.01.2021r. Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przy ośrodku kultury powstał Sztab 

WOŚP.    

20 wolontariuszy w maseczkach WOŚP kwestowało do puszek od 8 rano do godz. 15 po południu. 

Zbiórka odbyła się na terenie gminy Tułowice i Niemodlin. Koncert online odbył się dzięki współpracy 

wielu instytucji, ludzi, zespołów i grup nieformalnych. Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej  

i Publicznego Przedszkola, rodzice, zespoły, osoby indywidualne, które chciały dołączyć do pracy przy 

stworzeniu koncertu same kręciły filmy lub korzystały ze studia przygotowanego w sali widowiskowej. 

W dowolny sposób powstawały nagrania dostarczane do TOK-u lub nagrywane u nas. Od 10 stycznia br. 

nagrania przygotowane lub obrobione w ośrodku kultury były emitowane na profilu Facebook 

Tułowickiego Ośrodka Kultury i na kanale YouTube. Były to: Koncerty zespołu Piersi, Akordeonistów: 

Wach, Gogol Kuzdrowski, Magdaleny Meg Krzemień z zespołem, Kuchnia Małgorzaty, Rooster, Puzon 

Band, Duo Fenix, Szydłowianek, Szumiącego Boru, solistów: Małgorzaty Kulińskiej, Wacława Masłyka, 

Kamila Kiliana, dwa koncerty życzeń,, trzy spektakle teatralne ekologiczno - edukacyjne, Teatru EKO 

Studio - „Drużyna Z”, ”Piotruś i smog” i „Gajowy Badura”. Wyemitowano Prywatkę z Karolem, DJ 

SESSION, pokaz filmu popisów na motocyklu z Rafałem Pasierbkiem, oraz filmiki występów 

artystycznych dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Tułowicach, 

warsztaty: wykonania makramy, pieczenia i dekorowania piernika oraz dekoracyjnego wypalania drewna. 
  
IX Bieg „Policz się z cukrzycą” został przeprowadzony wirtualnie w w terenie. Każdy uczestnik musiał 

wykazać się dowolną aktywnością ponad 2,5 km, potwierdzoną filmikiem, zdjęciem itp. W plenerze 

został zorganizowany punkt odbioru medali dla tych, którzy zapisali się na bieg. 

Wzięło w nim udział 150 osób. Medale metalowe na bieg zasponsorowała Firma „Ceramika Bardon”  

z Tułowic.  

Sołtysi wszystkich sołectw Gminy Tułowice zorganizowali akcję pieczenia ciast na rzecz Orkiestry. 

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

zapakowano w plastikowe pojemniki i rozdano za wrzucenie datku do puszki Orkiestry przy stanowisku 

odbioru medali. 

Oprócz emisji programu rozrywkowego przygotowano szereg licytacji np.: Kosz ekologiczny i muszkę 

Starosty Opolskiego, usługi strzyżenia, kosmetyczne, sesje zdjęciowe, wyroby ceramiczne Starej Fabryki 

Wojtaszków z Tułowic, Tułowicką pisankę itd. 
  
Całkowity wynik zbiórki do puszek wolontariuszy i licytacji internetowych to 44.541,64 zł. (czterdzieści 

cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze). To duży sukces. 
 

 15.02.2021r.-16.02.2021r. XX FESTIWAL „PIOSENKI Z SERDUSZKIEM” repertuarowo związany  

z ze świętem zakochanych, to prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego młodych wokalistów. 

Coroczne wydarzenie jakim jest Festiwal Piosenki z Serduszkiem, ma już swoją historię. Każdego roku 

tym muzycznym spotkaniom towarzyszyła miła atmosfera. Tym razem festiwal musiał przybrać inną 

formę. W XX. edycji festiwalu wzięło udział 98 wykonawców. Ze względu na brak możliwości zrobienia 

festiwalu w formie tradycyjnej z powodu obostrzeń covidowych, zdecydowano o przeniesieniu 

wydarzenia do internetu. Stąd też tak duża liczba uczestników. Wykonawcy w wyznaczonym  

w regulaminie terminie musieli dostarczyć nagranie wideo oraz kartę zgłoszeń. Następnie nagrania 

zostały poddane obróbce audio i video, posegregowane zgodnie z podziałem na kategorie wiekowe. 

Zgłoszenia napłynęły z całej polski, ale największą grupę stanowiły zgłoszenia z terenu województwa 
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opolskiego. Planowany na dzień 15 lutego 2021 festiwal, postanowiliśmy podzielić na dwa dni. 15 lutego 

zaprezentowaliśmy nagrania nadesłane w kategorii 1- soliści (wiek szkoły podstawowej kl. 1-3 i młodsi, 

roczniki 2011 i późniejsze) i w kategorii 2 - soliści (wiek szkoły podstawowe, kl. 4-6 roczniki 2008-

2010). Kolejnego dnia tj. 16 lutego wystąpiły kategorie 3 - soliści (wiek szkoły podstawowej kl. 7-8, 

roczniki 2005-2006) i 4 - soliści (wiek ponadpodstawowe i starsi  do 24 roku życia, roczniki 1995-2006).  

Wydarzenie miało formę transmisji „na żywo” na profilu ośrodka kultury na Facebook. Jak zawsze 

nastąpiło otwarcie festiwalu, a następnie wysłuchaliśmy wykonań poszczególnych uczestników. Jury 

pracowało również zdalnie, dlatego też ogłoszenie werdyktu nastąpiło w późniejszym terminie. 

Festiwal został objęty patronatem: Starosty Opolskiego i Burmistrza Tułowic.                                                                                                                                                              

Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Opolu, Gmina Tułowice i Tułowicki Ośrodek Kultury. 

Nagrody zostały wysłane do uczestników za pośrednictwem poczty. 

Pomimo utrudnień spowodowanych pandemią, organizacyjnie i technicznie wydarzenie miało bardzo 

dobry poziom, czego dowodem mogą być podziękowania przesłane ze strony uczestników jak  

i opiekunów. 

 

 01.03.2021r. -26.03.2021r. Pisankowanie –  warsztaty praktycznej nauki wykonywania pisanek  dla 

zarezerwowanych grup także przeniosły się do internetu. Wyemitowano filmiki „Jak wykonać pisankę”. 

Filmy były wielokroć odtwarzane co daje pewność, że były osoby zainteresowane jej stworzeniem. 

 

 

26.02.2021r. i 27.02.2021r. Odbył się w Muzeum Wsi Opolskiej Wojewódzki Konkurs Plastyki 

Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego. XXX Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej 

Kroszonki Opolskie 2021.  Celem projektu była popularyzacja tradycyjnych elementów dziedzictwa 

niematerialnego  

w zakresie plastyki obrzędowej (unikalnej w skali kraju i Europy – wpisanych na krajową listę 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego: umiejętności wykonywania kroszonki opolskiej (2019) oraz 

pisania pisanek na Śląsku Opolskim (2020). Nasz ośrodek kultury od ponad 20 lat kojarzony jest  

z pisaniem pisanek, tak więc nie mogło zabraknąć na tym konkursie reprezentacji Tułowic. Zarówno 

dzieci jak i dorosłych. 
 

            W kategorii dziecięcej 26 lutego w w/w konkursie z Tułowic wzięli udział: Klaudia Czaja  

(I miejsce kat: 11-14 l) Marta Marcinkiewicz(II miejsce kat: 11-14 l), Magdalena Szczygieł 

(I miejsce kat: 15-18 l), Adam Kasperek( wyróżnienie kat: 11-14 l) i Michał Kasperek, Jagoda 

Drzewiecka, Wiktoria Galla (wyróżnienie kat: 11-14 l), Amelia Nowak (I miejsce kat: 11-14 

l) , Michał Marcinkiewicz  (II miejsce kat: do 10 l)., Daria Ogryzek (III miejsce kat: 11-14 l), 

Martyna Topolska  (III miejsce kat: do 10 l), Łukasz Szczygieł (I miejsce kat: do 10 l). 

 

27 lutego odbył się konkurs dla dorosłych.  Naszą gminę reprezentowały: Halina Jakubowska  

(I miejsce), Dorota Garbiec ( III miejsce ), Anna Olszewska, Zofia Pączek – Kuta (wyróżnienie), Helena 

Wojtasik ( II miejsce), Wiesława Żytkiewicz (III miejsce), Kazimiera Nowakowska (wyróżnienie), 

Agnieszka Pienio (wyróżnienie) Krystyna Holeniewska (II miejsce). 
 

 21.03.2021r.Zorganizowano XVI Święto Opolskiej Pisanki. Prace konkursowe ze względu na 

panującą pandemie zostały wykonane w domu. Warunkiem przystąpienia do konkursu było dostarczenie 

dwóch pisanek do Tułowickiego Ośrodka Kultury w terminie do 15 marca br.  W tej covidowej edycji 

zgłosiło się siedem osób dorosłych i 15 dzieci i młodzieży. Następnie prace zostały ocenione w ośrodku 

kultury, sfotografowane i udostępnione na profilu Facebook Tułowickiego Ośrodka Kultury i na kanale 

YouTube z informacją o zdobytych nagrodach. Nagrody w postaci talonów upominkowych wysłano 

pocztą. Mieszkańcy gminy Tułowice odebrali je osobiście w TOK-u pod warunkiem spełnienia  

warunków rygoru COVID19.  

Dorośli :- kategoria kiska: I miejsce Kazimiera Nowakowska Tułowice, II miejsce Wiesława Żytkiewicz 

Tułowice, W kategorii szpilka: I miejsce Dorota Garbiec Dobrzeń Wielki, II miejsce Jadwiga Chromik 

Kluczbork, III miejsce Wiesława Grzybowska Czarnowąsy. 
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Dzieci i młodzież: 

kategoria do 7 lat: I miejsce Kuba Czaja Tułowice,  

kategoria od 8 do10 lat: I miejsce Michał Marcinkiewicz Tułowice, II miejsce Martyna Topolska 

Tułowice, III miejsce Łukasz Szczygieł Tułowice. 

    kategoria od 11 do 12 lat: I miejsce Amelia Nowak Ligota Tułowicka, II miejsce Wiktoria Kaczyńska 

Tułowice,  

kategoria od 13 do 14 lat: I miejsce Klaudia Czaja Tułowice, II miejsce Marta Marcinkiewicz Tułowice. 

kategoria od 15 do 18 lat: I miejsce Magdalena Szczygieł Tułowice, Amelia Brój Opole, Michał Kita 

Opole. 

 

26.03.2021r. Zrganizowano w realu XVI Gminny Konkurs „Palma Wielkanocna” z prezentacją palm 

o wysokości 5 mertów  w kościele parafialnym w Tułowicach. Do konkursu stanęło 6 palm, które zostały 

wykonane przez: Rodziny: Dziura, Giez, Masiarz, Oszańca i Plata ze Skarbiszowic, Wiesławę i Jerzego 

Żytkiewiczów, Teresę Basztabin z Ligoty Tułowickiej, Tadeusza Basztabin z Ligoty Tułowickiej, Radę 

Sołecką z Tułowic Małych, Internat Zespołu Szkół w Tułowicach. Wszystkie palmy nagrodzono 

finansowo.

 

03.05.2021r. Uroczystość z okazji „Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja” przy ul. Kościuszki, 

zorganizowano jak w ubiegłym roku zachowując rygory pandemii. Przedstawiciele jednostek 

samorządowych i zakładów pracy indywidualnie złożyli kwiaty pod pomnikiem „Uchwalenia 

Konstytucji 3-go Maja” w Tułowicach. 

 

25.05.2021r.-26.05.2021r. DNI TUŁOWIC – Nie odbyły się. 
 

25.05.2021r. XXV Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. Nie odbył się. 
 

1. 06. Dzień Dziecka. Festyn dla dzieci z tej okazji odbył się na terenie zielonym przy ośrodku kultury. 

Były dmuchańce, na których z wielką przyjemnością bawiły się dzieci, nie zabrakło wspólnych zabaw 

ruchowych, tańców konkursów. Instruktorki kręciły z balonów zabawki, można było zrobić sobie ciekawe 

zdjęcia w ramce. Nie zabrakło waty cukrowej i baniek mydlanych. 
 

15.08. Koncert Orkiestry Dętej Kaprys – koncert odbył się w plenerze przy Tułowickim Ośrodku 

Kultury. Niestety frekwencja była mała bo tylko 40 osób przyszło posłuchać dęciaków. Ogłoszona 

pandemia COVID-19 ogranicza aktywność ludzi. 

 

29.08.2021r. Msza Dożynkowa  z delegacjami sołectw Gminy Tułowice – ze względu na okoliczności 

pandemii nie zdecydowano się na organizację imprezy dożynkowej. 

 

29.08.2021r. Festyn „Profilaktyka ma Moc” – to działanie profilaktyczne zorganizowane we 

współpracy z Gminną Komisją   Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkotykowych. Przygotowano stoiska profilaktyki: zdrowotnej – covidowej- dietetycznej – 

psychologicznej. Zorganizowano strefę rekreacyjną i plastyczną. Były także dmuchane tory przeszkód. 

Gastronomia serwowała dietetyczne posiłki. Festyn cieszył się zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 

150 osób. 

18.09.2021r.Prelekcja pt: „Panowie tułowickiej  porcelany”.  To przygotowana przez dyrektora TOK 

opowieść o historii rodu fabrykantów produkujących przez 50 lat w Tułowicach porcelanę. Spotkanie 

odbyło się w kościele poewangelickim na zakończenie projektu „Znak pamięci o Schlegelmilchach”. 

Zainteresowani mogli poznać losy przedstawicieli rodziny i miejsce pochówków.  Po wykładzie odbył 

się spacer po miejscach,do których powstania przyczyniła się „porcelanowa” rodzina. 
 

25.09.2021r. Europejskie Dni Dziedzictwa „Muzyczne i kulinarne smaki Wołynia” w 

Skarbiszowicach. Tego dnia zorganizowano w Stodole Koncertowej spotkanie Wołyniaków.  Najpierw 

odbył się koncert piosenek lwowskich w wykonaniu Małgorzaty Kalińskiej. Następnie zostały 
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przedstawione mieszkanki Skarbiszowic i inne, które przygotowały smakołyki swoich kresowych babć i 

mam. Nie zabrakło kotyków, blin, naleśników, placków z jabłkami, zawiesistych barszczów, pierogów, 

kołdunów, kartaczy (cepeliny), placków ziemniaczanych i pyz. Po degustacjach przyszła pora na 

wspomnienia. Najstarsi mieszkańcy snuli ciekawe opowieści jak to było w Skarbiszowicach zaraz po 

wojnie. Pokazywano zdjęcia opowiadano dawne historie. W spotkaniu wzięło udział 60 osób. W miłej 

atmosferze spędzono czas od 16 do 19. 
 

26.09.2021r. Europejskie Dni Dziedzictwa Gra Miejska „Rozsmakuj się w Tułowicach”.  Tym razem 

pracownicy ośrodka kultury zaproponowali mieszkańcom grę miejską wokół pałacu Frankenbergów  

na terenie Zespołu Szkół w Tułowicach. Była to gra historyczna z przewodnikiem po Tułowicach. Każdy 

uczestnik do kompletu otrzymywał mapę. Z wykorzystaniem obu należało odpowiedzieć na pytanie gry. 

W zabawie wzięło udział 51 osób. Każdy okazał się zwycięzcom. Wszyscy uczestnicy z rąk Burmistrza 

Andrzeja Wesołowskiego otrzymali książkę „Od Tillowitz do Tułowic” i nagrody rzeczowe. Zabawie 

towarzyszyła piękna jesienna pogoda. 

 

22.10.2021r. – 28.10.2021r. Wystawa Twórców Amatorów ART-MIKST  Tułowicka Jesień 

Artystyczna.  

Wystawa Twórców Amatorów ART – MIKST Tułowicka Jesień Artystyczna to coroczna propozycja 

kulturalna dla mieszkańców Tułowic. Pomysł wystawy zrodził się jesienią 1993 roku przy okazji 

organizowania imprezy turystycznej „Azygra” przez nauczycielki tułowickiej Szkoły Podstawowej.  

W 2021 roku odbyła się 24. edycja wystawy. Wystawa nie ma charakteru konkursowego. Jest coroczną 

prezentacją dorobku pięćdziesięciu twórców amatorów regionu. Ma na celu szerzenie kultury artystyczno 

– plastycznej oraz propagowanie idei mecenatu artystycznego przez samorząd lokalny. Jest wypełnieniem 

luki stworzenia okazji do wystawiania prac artystom nieprofesjonalnym. Zachęca twórców amatorów do 

poszukiwania nowych środków wyrazu i technik. Na wszystkich dotychczasowych Jesieniach 

Artystycznych można było podziwiać obrazy olejne, akwarele, grafiki i rzeźby. Piękne serwety i serwetki 

pokrywały stoły wystawowe. Hafty angielskie, płaskie i krzyżykowe konkurowały z obrazami igłami 

malowanymi. Obok nich kompozycje z suszonych kwiatów, mchu, szyszek czy orzechów bukowych. 

Papierową wiklinę trudno odróżnić od prawdziwej. Z filcowania na sucho i mokro powstawały 

przepiękne dekoracyjne szale, kapelusze, berety czy biżuteria. Decoupage w różnych formach dawał się 

zauważyć na niemal każdej wystawie. Nie zabrakło także pisanek, kruszonek i opolskiej porcelany.  

Od lat wystawa jest także miejscem gdzie wystawcy i zwiedzający mają możliwość uczestnictwa  

w warsztatach rękodzielniczych. Wystawę w związku z COVID-19 można było oglądać codziennie  

od 16 do 19 w rygorze pandemii. Odbyły się warsztaty malowania porcelany i florystyczny. W tym roku 

swoje prace prezentowało 29 twórców. Byli to artyści amatorzy z Opola, Nysy, Tułowic i innych 

miejscowości. Stan pandemii wpływa na decyzję ewentualnie chętnych do wystawienia swoich prac poza 

miejscem zamieszkania. Wiąże się to z koniecznością podróży, przebywania wśród grupy osób. Dlatego 

tegoroczny odzew na zaproszenie nie był pełny. 

 
11.12.2021r. Jarmark bożonarodzeniowy pod TOK-iem. Mimo chłodu, pod namiotem rozłożonym 

przez pracowników ośrodka swoje prace wystawiło 9 osób.  Nie zabrakło pierników, dekoracji 

świątecznych, wianków i niespodzianek. Wszyscy, którzy weszli do namiotu wychodzili zaopatrzeni na 

święta nie tylko w prezenty dla najbliższych ale i smaczne pierniki, bombki i inne dekoracje na choinkę. 

Jarmark odwiedziło 70 osób.  

 

 Nie wszystkie imprezy zaplanowane na rok 2021 r. zostały zrealizowane zgodnie z kalendarzem 

imprez. Te, które wymagały indywidualnego kontaktu nie odbyły się z powodu zamknięcia działalności 

kulturalnej. Te imprezy, które można było zrealizować online wykonano. Nie udało się przygotować 

warsztatów pisankarskich, malowania porcelany, haftu opolskiego, decupage. zajęć robienia na drutach  

i szydełku ani plastycznych. Mimo podejmowania prób powrotu do zajęć ludzie nie przychodzili  

na zajęcia z obawy przed zarażeniem się choroba od innych. Daje się zauważyć niechęć ludzi do zajęć  

w pomieszczeniach. Zajęcia teatralne były prowadzone online. 
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Realizując plan imprez kulturalno – rekreacyjnych, pozyskano środki z innych źródeł niż 

dotacja:   
  

•  Starostwo Opolskie – 500,00 zł. - XVIII Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkiem,  
      500,00 zł  -   XXV Amatorskie Rekreacyjne Mistrzostwa Województwa 

               Opolskiego Family Cup w Kolarstwie Górskim, 
      500,00 zł - Wystawa Twórców Amatorów ART-MIKST Tułowicka             

                                                         Jesień Artystyczna 
       
• Nadleśnictwo Tułowice - 1.500,00 zł.- XXV Amatorskie Rekreacyjne Mistrzostwa      

                                              Województwa Opolskiego Family Cup w Kolarstwie Górskim 
              
•  Gmina Tułowice –  Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkiem  – 350,00 zł.                                                                                                                                      
  
• Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - 2.000,00 zł. XXV Amatorskie Rekreacyjne 

                                Mistrzostwa Województwa Opolskiego Family Cup w    

                                                                   Kolarstwie Górskim - 2.000,00 zł.  

Wystawa Twórców Amatorów ART-MIKST Tułowicka Jesień Artystyczna 
 
                                                                                                    

 Zakupy 
 W miesiącu kwietniu zakupiono do czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Tułowicach jedną kanapę dwuosobowa i dwa fotele jedynki oraz okrągły stoliczek dla 

czytelników z niej korzystających. Zauważa się duże nasilenie rodziców odwiedzających kącik 

biblioteczny dla dzieci. Po wyszukaniu książek często przesiadują na kanapie przeglądając 

książki jeszcze z półki lub wypożyczone. 
                                                                                                                                                
Na parterze w holu siedziby ośrodka, klatkę schodową, zasłonięto tkaniną Mesch z nadrukiem.   

Wykonano ściankę z nadrukiem logo TOK i zawieszono tak, że powstała ścianka reklamowa 

służąca do promocji działań ośrodka. 

 

Zakupiono również ekspresowy namiot o wymiarach 4,5 x 3 m., bardzo przydatny przy 

organizowaniu imprez. 

 

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 jednostkami i organizacjami współpraca układa się 

dobrze. 
  
Inne działania. 

   
 W ośrodku działa także wypożyczalnia strojów, z której korzystają mieszkańcy naszej 

gminy przez okrągły rok.  Wypożyczalnia działa nieodpłatnie.  
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             Foto: Odsłonięcie pisanki nawiązującej do wpisu na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa       

                        kulturowego 
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  Foto: Otwarcie Tułowickiej Jesieni Artystycznej 2021 r. 

 Foto: Festyn zakończenie wakacji  
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA 

PUBLICZNEGO W TUŁOWICACH ZA 2021 ROK 

 

Liczba dzieci wg stanu na grudzień 2021 r.: 141 

Liczba oddziałów: 6 (dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat: „Biedronki”, „Jagódki”, „Żabki”, 

„Stokrotki”, „Muchomorki”, „Motylki”)  

Liczba pracowników pedagogicznych: 13 

Liczba pracowników obsługi: 15 

Godziny pracy przedszkola: 6:30-16:30 

 

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 nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych, autor: Mariola 

Bogucka, Dorota Łoś, wydawnictwo Pearson Central Europa,  

- 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;  

- Projekt „Czyste powietrze wokół nas”;  

- Projekt „Skąd się biorą produkty ekologiczne”;  

- Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatur” – moduł Mały Miś w świecie emocji. 

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci”;  

- Projekt „Kim będę w przyszłości?”;  

- „Pory roku w mojej miejscowości”- innowacja pedagogiczna;  

- Innowacja „Poznajemy tajemnice ogrodu”;   
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- Projekt edukacyjny „Nietypowe święta w przedszkolu";  

- Projekt edukacyjny „Gimnastyka ważna sprawa” w grupie „Stokrotek”;  

- Projekt „Zawody naszych rodziców”;  

- Program Akademia Kici Koci;  

Ponadto, w każdej grupie były organizowane liczne zabawy i uroczystości tematyczne 

w ciągu całego. Realizowane są mniejsze projekty, w które bardzo często angażowani są 

również rodzice dzieci.  

Zajęcia dodatkowe w ramach godzin statutowych:  

-  „KodujeMY. Gimnastyka dla mózgu smyka” w grupie „Żabki”;  

- „Teatr małego aktora” – kółko teatralne dla wybranych dzieci;  

- „Między nami artystami” – kółko plastyczne w grupie „Motylków”.  
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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-

28.10.2021. 

Ważniejsze wydarzenia w danym roku: 

Styczeń: 

- Bal karnawałowy;  

Luty: 

- Wycieczka do Centrum Nauki I Eksperymentu RCRE w Opolu „Zaczarowany Świat”;  

- Wystawa plastyczna „Jestem Eco-przedszkolakiem”- wykonanie zabawek z materiałów 

odpadowych;  

- „Czyścioch”- higiena na wesoło zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;  

Marzec: 

- Wycieczka do Centrum Nauki I Eksperymentu RCRE w Opolu „Zaczarowany Świat”;  

- „Dzień dziewczynek”; 

- „Dzień zdrowego żywienia”- zajęcia połączone z wystawą piramid żywieniowych;   

- „Spotkanie z Eco-Ludkiem”- zabawy na temat segregacji odpadów połączone z 

wykonaniem ekologicznej Marzanny;  
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Kwiecień: 

- „Piknik”- zabawy muzyczno-ruchowe na świeżym powietrzu/jedzenie zdrowych 

przekąsek;  

- Szukanie wielkanocnego zajączka; 

- „Ozdoby wielkanocne w eco-odsłonie” – wykonanie prac plastyczno-technicznych 

połączone z wystawą;  

Maj:  

- Zawody sportowe na świeżym powietrzu- promowanie zdrowego stylu życia;  

- „Pięć porcji owoców i warzyw dziennie”- prezentacja gazetek edukacyjnych w 

przedszkolu;  

Czerwiec:  

- Dzień Dziecka;  

- Pożegnanie „Starszaków”;  

Lipiec:  

- „Dni otwarte” – zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych;  

Sierpień- przerwa wakacyjna  

Wrzesień: 
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- Obchody Dnia Przedszkolaka; 

 

- „Zielony dzień”- „Coś z niczego”- drugie życie dla plastiku, papieru i metalu;  

Październik: 

- Obchody Dnia Edukacji Narodowej; 

- Dzień Dyni;  

- Pasowanie na przedszkolaka/starszaka- uroczystości grupowe; 

- Wycieczka do Teatru Lalki i aktora w Opolu;  
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Listopad: 

- Obchody Święta Niepodległości; 

- Dzień Pluszowego Misia;  

- Andrzejki;  

Grudzień: 
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- Spotkanie z Mikołajem;  

 

Ze względu na ograniczenia wynikające z trwającej pandemii z okazji świąt i 

uroczystości, które nie mogły się odbyć na terenie przedszkola, nauczycielki z dziećmi 

przygotowywały nagrania występów artystycznych, które następnie były udostępniane 

rodzicom/dziadkom.  

 

 

Udział w akcjach proekologicznych oraz charytatywnych: 

 

- Udział w akcji „Góra grosza”; 

- Kasztanobranie – zbiórka kasztanów dla firmy farmaceutycznej połączona z pozyskaniem 

funduszy na działania statutowe przedszkola;  

- Zbiórka nakrętek na cele charytatywne;   

- Zbiórka rzeczy dla Domu Dziecka w Chmielowicach;  

- „Bliżej pieska”- zbiórka karmy dla i akcesoriów dla schroniska;  

- „Dla Mateusza”- tworzenie prac plastycznych na licytację.  
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Udział w konkursach/wystawach: 

- Konkurs plastyczny „Wymarzona złota rybka”;  

- Konkurs plastyczny „Ja i mój niepełnosprawny kolega”;  

- Konkurs plastyczny „Znam i dbam o przyrodę w Aglomeracji Opolskiej”; 

- Konkurs plastyczny „Mój wymarzony lizak”;  

- Konkurs fotograficzny „Baśniowa rodzina w obiektywie”- dwoje dzieci z przedszkola 

zdobyło wyróżnienia;  

- Wystawa z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych „Poznajemy zawody- 

przyjaciele dzieci niepełnosprawnych”;   

- Wystawa „Czary mary z kartonowego pudła”;  

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

 

-  z Gminną Biblioteką Publiczną- promowanie czytelnictwa, zajęcia warsztatowe dla dzieci;  

- z Nadleśnictwem Tułowice: akcja Sadzimy drzewa, zajęcia edukacyjne;  

- z TOK: przygotowanie nagrań występów artystycznych dzieci na finał WOŚP, stworzenie 

prac plastycznych na licytację WOŚP, Koncert kolęd;  

- Z Urzędem Miejskim: wystawy prac plastycznych dzieci w urzędzie; 

- z OPS: wsparcie dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji; 

- z Policją- spotkania edukacuyjne;  

- z Powiatową Stacją Sanitarno-epidemiologiczną w Opolu: realizacja projektów 

prozdrowotnych „Czyste powietrze wokół nas” i „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.  



150 
 

  

 

  

 

 

Wzbogacenie bazy materialnej i dydaktycznej: 

 

Sale zabaw zostały doposażone w zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Zakupiono 

pościel na leżaki.  

Dzięki udziałowi w Projekcie „Dwujęzyczna Opolszczyzna” przedszkole pozyskało 

m.in. pomoce do integracji sensorycznej.  

 

Dzięki funduszom zgromadzonym na koncie Rady Rodziców (środki pochodzą  

z darowizn/zbiórek/od sponsorów) w przedszkolu:  

-  były organizowane różnego rodzaju zajęcia warsztatowe z udziałem firm zewnętrznych dla 

każdej grupy;  

- zakupiono dwa betonowe „Warzywniki” do uprawy roślin oraz akcesoria do zabaw w 

ogrodzie;  

- zakupiono stroje na uroczystości dla grup: „Żabki”, „Jagódki”, „Stokrotki”;  

- zakupiono zabawki dla każdej grupy, stroje Kucharzy do zabaw kulinarnych, piłki z okazji 

Dnia Dziecka; szelki odblaskowe dla wszystkich dzieci;  

- zorganizowano Bal karnawałowy z udziałem animatora; 
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- zorganizowano wyjazd do Teatru dla dzieci z grup starszych. 
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SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  PUBLICZNEJ  SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ  IM. JANA PAWŁA II  W  TUŁOWICACH  

W 2021 ROKU 

 

I. Informacje ogólne o szkole (na dzień 25 czerwca 2021 r.): 

1. Liczba uczniów: 329 

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 

 

II. Informacje ogólne o szkole (na dzień 30 września 2021 r.): 

1. Liczba uczniów: 337 

2. Liczba oddziałów: 16 

3. Liczba wychowanków w oddziałach przedszkolnych: 45 

4. Liczba oddziałów przedszkolnych: 2 

5. Liczba nauczycieli: 39 

• Stażystów: 2 

• Kontraktowych: 5 

• Mianowanych: 5 

• Dyplomowanych: 27 

W związku z tym, że rok 2021 upłynął nam pod znakiem epidemii Covid-19 uczniowie 

większość tego roku spędzili na nauczaniu zdalnym. 

Nauczanie zdalne klas 1-3: 

- od 1 stycznia do 18 stycznia 2021 r. 

- od 28 lutego do 3 maja 2021 r. 

- od 20 grudnia do 31 grudnia 2021 r. 

Nauczanie zdalne klas 4-8: 

- od 1 stycznia do 30 maja 2021 r. 

- od 20 grudnia do 31 grudnia 2021 r. 
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Działania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze podejmowane przez szkołę w 2021 r.: 

Od 29 stycznia  • Bale Karnawałowe dla 

uczniów klas 1-3 

29 stycznia  Światowy Dzień Pozytywnego Myślenia-obchody szkolne 

8 lutego  • Dzień Bezpiecznego Internetu 

10-12 lutego • I Próbny Egzamin 

Ósmoklasisty 

3 marca Rozważne korzystanie z Internetu – akcja szkolna 

4 marca 
Nie widać mnie, ale u mnie wszystko ok – akcja Samorządu 

Uczniowskiego 

17-19 marca II Próbny Egzamin Ósmoklasisty 

18 maja Szkolna Olimpiada OLIMPUSEK dla klas 1-3 

19 maja  
Zdrowo jemy – wszystko wiemy – akcja promująca zdrowy styl życia dla 

klas 1-3 w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” 

25-27 maja Egzamin Ósmoklasisty 

1 czerwca  Oficjalne otwarcie Podwórka Talentów Nivea 

22 czerwca Spotkanie z policjantem o bezpieczeństwie w czasie wakacji 

23 czerwca Akcja Wolontariatu Szkolnego – „Dla Mateusza” - kiermasz 

2-6 sierpnia  

9-12 sierpnia 
Półkolonia 2021 –„ Bliżej natury, czyli wakacje offline” 

25 czerwca  Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 

1 września  Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 

11 października 
I miejsce uczennicy klasy 8a Marty Marcinkiewicz w III Konkursie 

Recytatorskim wierszy Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie 

11 października  XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

14 października  Dzień Edukacji Narodowej 

19 października 
Obchody XXII  Rocznicy Nadania Publicznej Szkole Podstawowej 

imienia Jana Pawła II 

25 października  Pasowanie na ucznia w klasach pierwszych 

30 października 2020 Pasowanie na ucznia w klasach pierwszych 

27 października  
Szkoła Pamięta – przyłączenie się naszej szkoły do akcji organizowanej 

przez  MEiN 

10 listopada 
Szkoła do Hymnu – przyłączenie się naszej szkoły do akcji 

organizowanej przez  MEiN 
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11 listopada Obchody Święta Niepodległości  

19 listopada  Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci 

25 listopada Światowy dzień Pluszowego Misia 

 6 grudnia  Mikołajki w zespołach klasowych 

 

W 2021 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: 

➢ Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża – w ramach projektu 

otrzymaliśmy wsparcie w postaci 20 laptopów dla nauczycieli o łącznej kwocie 

59 999,40 zł. 

➢ Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach 

Aglomeracji  - w ramach projektu uczniowie mają zapewnione wyjazdy na 

zajęcia poza terenem szkoły, szkoła otrzymała wiele atrakcyjnych pomocy 

dydaktycznych, uczniowie mają zapewnione dodatkowe zajęcia  

z j. angielskiego. 

➢ Laboratoria przyszłości – program Rządowy w ramach którego szkoła 

otrzymała 101100,00 zł na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

• Programach profilaktycznych oraz projektach społecznościowych:  

➢ Dzień życzliwości i pozdrowień; 

➢ Dzień czystego biurka; 

➢ Dzień chodzenia w kapciach. 

• Akcjach charytatywnych, działaniach na rzecz drugiego człowieka i środowiska: 

➢ Akcja wolontariatu szkolnego związana z przygotowaniem paczki świątecznej 

dla naszego ucznia objętego nauczaniem indywidualnym w domu. 

➢ „Dla Mateusza” – akcja na rzecz mieszkańca Tułowic. 

➢ Zakrętkowe Tułowice. 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach brali udział                          

w licznych projektach edukacyjnych: 

• Historia zamknięta w pudełku; 

• Historyczna Pizza; 

• Piękno zimy – konkurs fotograficzny; 

• Czy pies może być terapeutą? 

• Klasowy ogródek na parapecie; 

• Jak działa moje ciało i jak o nie dbać?; 

• E-gazetka; 

• Jeden dzban, a tyle problemów – projekt Balladyna. 
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Wybrane wydarzenia z życia szkoły: 

NIE WIDAĆ MNIE, ALE WSZYSTKO U MNIE OK 

Po wielu tygodniach edukacji zdalnej uczniowie się z nią trochę „oswoili, a nauczyciele starali 

się prowadzić zajęcia korzystając z wielu narzędzi, jakie daje technologia oraz platforma 

Microsoft Teams. Ciągle się szkolili w metodach edukacji zdalnej, poznawali zasoby Internetu, 

tworzyli własne materiały multimedialne, aby lekcje były jak najciekawsze dla ucznia.  

Niestety, nawet najlepsze i najnowsze technologie nie zastąpią uczniom bezpośredniego 

kontaktu z drugim człowiekiem. To relacje są najważniejsze. Wyłączona kamera powoduje, że 

nie wiemy, co słychać u drugiej osoby, czy wszystko u niej w porządku, jakie jest jej/jego 

samopoczucie, czy daje radę, czy potrzebuje pomocy. 

Dlatego zaprosiliśmy uczniów klas 4-8 do akcji "Nie widać mnie, ale wszystko u mnie OK". 

Była to inicjatywa Grupy Pozytywka oraz pani Joanny Gadomskiej, autorki bloga „Biologia  

z Blondynką”. Postanowiliśmy się do niej przyłączyć. 

Zadaniem uczniów było narysowanie na dłoni swoich emocji, aby pokazać, co  

u nich słychać, jak się czują. Mamy nadzieję, że akcja była pretekstem, aby się przyjrzeć swoim 

emocjom. Temu, co nas uwiera, co niepokoi, co kłębi się w głowie, co gra w duszy, a co nam 

jak najbardziej „leży”. 

   

 

 

https://psptulowice.szkolnastrona.pl/art,1037,nie-widac-mnie-ale-wszystko-u-mnie-ok
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ZDROWO JEMY - WSZYSTKO WIEMY 

W grupie wiekowej I- III oraz w grupach przedszkolnych "SMERFY i PSZCZÓŁKI 

zorganizowano konkurs plastyczno - techniczny "ZDROWO JEMY - WSZYSTKO WIEMY" 

w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole." W tym roku, ze względu na pandemię 

koronawirusa i częstych zmian w systemie nauczania- zawieszono program "Owoce i warzywa 

w szkole - szklanka mleka dla każdego dziecka."  
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W NASZEJ SZKOLE 

W dniach 25 - 27 maja 2021 roku w naszej szkole odbył się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie 

najstarszych klas przystępowali do egzaminu w wersji pisemnej z następujących przedmiotów: 

język polski, matematyka oraz język obcy.  
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OFICJALNE OTWARCIE PODWÓRKA TALENTÓW NIVEA 

 

1 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie Podwórka talentów Nivea, nagrody którą 

szkoła wygrała w ogólnopolskim konkursie. W czasie uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć 

pana Burmistrza Andrzeja Wesołowskiego, pana Frederica Coppina przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Tułowicach oraz radnych Rady Miejskiej w Tułowicach i panią Katarzynę 

Kufalską przewodniczącą Rady Rodziców, którym gorąco dziękujemy za obecność.  

Na dzieci czekało wiele atrakcji m.in. gry i zabawy, dmuchane zamki, malowanie buziek, koło 

fortuny oraz pyszna wata cukrowa. Spełnione marzenia są bezcenne. Wierzymy, że to cudowne 

miejsce będzie przynosić radość wszystkim dzieciom. 
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PÓŁKOLONIA 2021 

W pierwszym turnusie półkolonii wzięło udział 34 uczniów, a w drugim turnusie 39 uczniów. 

Były to dzieci w wieku od 7 do10 lat z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Tułowicach. Półkolonia sfinansowana została przez Urząd Miejski w Tułowicach,  

a prowadzona była przez nauczycieli szkoły: Lucynę Makuch, Annę Borowiecką, Ewę 

Adamusiak i Iwonę Smolak. 
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„JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA, KIEDY MY ŻYJEMY ...” 

W dniu 10 listopada 2021 r. o godz. 11.11 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły w obecności 

Pana Andrzeja Wesołowskiego Burmistrza Tułowic pięknie odśpiewali hymn polski "Mazurek 

Dąbrowskiego" włączając się tym samym do ogólnopolskiej akcji                                                              

" Szkoła do hymnu" zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.                                                                                   

W ten sposób uczciliśmy pamięć tych, dzięki którym odzyskaliśmy niepodległość. 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkola-do-hymnu-2021--zapraszamy-do-wspolnego-odspiewania-hymnu-narodowego
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XXII ROCZNICA NADANIA PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IMIENIA JANA PAWŁA II POŁĄCZONA Z DNIEM EDUKACJI 

NARODOWEJ -   PAŹDZIERNIKA 2021 

14 października 2021 odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, który pod przewodnictwem Pani Anny Borowieckiej przygotowała klasa 3a.  

Po części artystycznej rozpoczął się Teleturniej wiedzy o Patronie szkoły – Świętym Janie 

Pawle II -  JEDEN Z DZIESIĘCIU. 

Po szkolnych eliminacjach, do teleturnieju zakwalifikowało się 10 uczniów z klas 3 – 8: Amelia 

Lubera i Michał Kasperek z kl.3a, Marta Skrzydeł z kl.4b, Bartłomiej Skrzypek z kl. 5a, Jan 

Kubiczek z kl.6a, Blanka Wierzbińska z kl. 7a, Grzegorz Pokracki z kl. 8a, Julia Banasik                              

i Nicola Duda z kl. 8b, Hanna Kalicińska z kl. 8c. Uczniowie wykazali się bardzo dużą 

znajomość faktów z życia Patrona, a MISTRZEM WIEDZY O PATRONIE została uczennica 

klasy 7a BLANKA WIERBZIŃSKA. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, a zwyciężczyni 

Puchar. Zostały również wręczone nagrody w konkursie plastycznym dla klas 1-3 

poświęconym Patronowi. 

Świąteczny dzień zakończyła WIECZORNICA „Święty Jan Paweł II – Papież, który zadziwi 

świat”. 

 

 

https://psptulowice.szkolnastrona.pl/art,1128,xxii-rocznica-nadania-publicznej-szkole-podstawowej-imienia-jana-pawla-ii-polaczona-z-dniem-edukacji-narodowej-14-pazdziernika-2021
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/art,1128,xxii-rocznica-nadania-publicznej-szkole-podstawowej-imienia-jana-pawla-ii-polaczona-z-dniem-edukacji-narodowej-14-pazdziernika-2021
https://psptulowice.szkolnastrona.pl/art,1128,xxii-rocznica-nadania-publicznej-szkole-podstawowej-imienia-jana-pawla-ii-polaczona-z-dniem-edukacji-narodowej-14-pazdziernika-2021


164 
 

 

 

 

 

 



165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


