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Szanowni mieszkańcy Gminy Tuchomie!
Przekazujemy Państwu biuletyn informacyjny zawierający zbiór wiedzy o działalności gminy: budżecie,
planach, nowościach i problemach. Sądzimy, że biuletyn ten będzie przydatny każdemu mieszkańcowi
gminy. Prosimy o zapoznanie się i zachęcamy do współpracy szczególnie w kwes ach planowanych
przedsięwzięć. Uwagi można zgłaszać swoim radnym czy sołtysom lub bezpośrednio do urzędu gminy
(na piśmie lub za pośrednictwem strony internetowej).
Wszystkim mieszkańcom życzymy zdrowia, szczęścia i pomyślności.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Bezhubka

Wójt
Jerzy Lewi Kiedrowski

Tuchomie, sierpień 2016 r.
www.tuchomie.pl

Podsumowanie połowy kadencji Rady i Wójta
Najlepszym podsumowaniem naszej działalności jest piąte miejsce Gminy Tuchomie w „Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej 2016 r.”,
w kategorii gminy wiejskie.
W ciągu 2 lat obecnej kadencji zrealizowano w gminie 62 inwestycje za ok. 15 mln złotych. Najwięcej z nich dotyczyło dróg – zmodernizowano
32 km za ok 7,5 mln zł. Idziemy z postępem – powstało 130 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych i gminnych. Dbamy również
o majątek gminny – termomodernizację przejdzie aż 10 naszych budynków. Rozwijamy też oświatę, realizując dwa duże projekty unijne za 2,5
mln zł dotyczące zajęć dodatkowych oraz zakupu wyposażenia do naszych szkół. W sporcie modernizujemy obydwie sale gimnastyczne,
budujemy trzecie boisko ze sztuczną trawą i piąte wielofunkcyjne z nawierzchnią tartanową. W gminie odbywa się dużo różnych imprez
sportowych. Powstał u nas pierwszy w powiecie Dzienny Dom Senior Wigor, mamy bogaty kalendarz imprez, modernizujemy i rozbudowujemy
świetlice. Nasza Ochotnicza Straż Pożarna jest najliczniejsza i z największą ilością nowoczesnego sprzętu w powiecie.
Mamy bogate plany na drugą połowę kadencji. W przygotowaniu jest ponad 30 projektów o środki unijne na rozwój naszej gminy, w prawie
wszystkich dziedzinach.

Ważniejsze inwestycje i remonty zrealizowane w roku 2016
1. Zrealizowano wspólnie z Powiatem Bytowskim przebudowę mostu z dojazdami w Tuchomiu (ul. Lipowa), wraz z poszerzeniem drogi
powiatowej Tuchomie – Modrzejewo. Wartość inwestycji: 1467 tys. zł.
2. Zaprojektowanie i wykonanie 101 instalacji fotowoltaicznych i 2 pomp ciepła (na prywatnych budynkach mieszkańców) w ramach programu
„Prosument”. Koszt zadania: 3370 tys. zł.
3. Budowa dróg asfaltowych: tzw. „drogi młyńskiej” w Ciemnie, na odcinku 1270 mb za kwotę 222 tys. zł oraz drogi w Modrzejewie na odcinku
639 mb, za kwotę 243 tys. zł.
4. Budowa 30 lamp solarnych (energooszczędnych) oświetlenia ulicznego w Tuchomiu (ul. Pochyła), Kramarzynach i Zagonach. Koszt robót: 95
tys. zł.
5. Utwardzenie i remont dróg gminnych ok. 80 km, za kwotę 240 tys. zł.
6. Budowa dróg i chodników z udziałem środków Funduszu Sołeckiego na odcinkach w miejscowościach Masłowiczki, Kramarzyny, Tuchomko,
Masłowice Tuchomskie, Masłowice Trzebiatkowskie, Nowe Huty, Trzebiatkowa i Tuchomie, o łącznej powierzchni 1828 m2, za kwotę 143
tys. zł.
7. Wymiana tablic informacyjnych z dodatkową nazwą miejscowości w języku kaszubskim. Koszt zadania: 33 tys. zł (sﬁnansowano z dotacji).
8. Remont elewacji na budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu. Koszt robót: 32 tys. zł.

Przebudowa ul. Lipowej w Tuchomiu

Montaż instalacji fotowoltaicznych

Nowa elewacja budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu

Nowa nawierzchnia asfaltowa na „drodze młyńskiej” w Ciemnie

ul. Lipowa w Tuchomiu

Nowy chodnik przy ul. Słonecznej w Tuchomiu
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Budżet - dochody - 2017
Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
zaplanowano dochody w wysokości: 12.300 zł.
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
zaplanowano w wysokości:
- z podatku dochodowego od osób ﬁzycznych: 1.855.269 zł;
- z podatku dochodowego od osób prawnych: 10.000 zł.
6. Różne rozliczenia: 8.777.209 zł.
W tym dziale zaplanowano przede wszystkim dochody z tytułu
subwencji, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej: 5.721.457 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 2.898.637 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej: 141.815 zł.
Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 15.300 zł z odsetek
i różnych dochodów.
7. Oświata i wychowanie: 1.039.933 zł.
W dziale tym zaplanowano dotację na realizację projektu
„Nowoczesna edukacja w Gminie Tuchomie” w kwocie 521.074,00 zł;
Zaplanowano również dotacje celowe na przedszkola oszacowane na
podstawie danych będących iloczynem kwoty rocznej na wychowanka
oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, w kwocie 219.129 zł.
Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za dożywianie
w szkołach i przedszkolu w kwocie 161.500,00 zł.
Z tytułu wpływów z usług, odsetek i różnych dochodów zaplanowano
kwotę w wysokości ogółem 138.230 zł (w tym z 107.630 zł z tytułu
uczęszczania do przedszkoli w Gminie Tuchomie dzieci z innych gmin).
8. Pomoc społeczna: 321.335 zł.
Zaplanowano dochody z dotacji na realizację zadań:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne: 20.480 zł;
- zasiłki okresowe: 25.000 zł;
- zasiłki stałe: 95.200 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: 65.570 zł;
W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:
- refundacji wydatków na realizację robót publicznych i prac
interwencyjnych w wysokości 144.266 zł;
- wpływy za utrzymanie czystości i porządku: 361.020 zł;
- wpływy za oczyszczanie i likwidację ścieków – 254.500 zł;
- opłat za korzystanie ze środowiska 6.000 zł;
- usług wykonywanych sprzętem gminnym 60.000 zł;
- inne dochody w wysokości: 14.268 zł.
- dotacji ze środków UE w wysokości 2.326.281 zł na realizację
projektu Zwiększenie efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuchomie.
12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 1.200 zł.
Kwotę 1.200 zł zaplanowano z tytułu odpłatnego korzystania
z świetlic wiejskich.
13. Kultura ﬁzyczna: 278.500 zł.
Zaplanowano dotację celową w wysokości 278.500 zł z Ministerstwa
Sportu na zadanie „Kramarzyny – budowa boiska ze sztuczną trawą
przy zespole szkół”.

1. Transport i łączność: 3.600 zł.
Zaplanowano wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego – 3.600 zł.
2. Gospodarka mieszkaniowa: 276.024 zł.
Zaplanowano m.in. dochody z tytułu: opłaty za użytkowanie wieczyste
– 274 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
oszacowano no na 182.200 zł. Na kwotę 74.450 zł zaplanowano
wpływy z tytułu zbycia prawa własność, w tym część sprzedaży z lat
poprzednich na raty. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego zaplanowano na kwotę 17.600 zł.
3. Administracja publiczna: 38.008 zł.
Dochody zaplanowane w związku z realizacją zadań bieżących –
zleconych z zakresu administracji rządowej (38.008 zł).
4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: 816 zł.
Dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w roku 2017
w kwocie 816 zł.
5. Dochody od osób prawnych, od osób ﬁzycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane i ich poborem: 3.612.594 zł.
Zaplanowano wpływy z podatków i opłat, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości: 1.256.800 zł;
- podatku rolnego: 198.500 zł;
- podatku leśnego: 75.700 zł;
- podatku od środków transportowych: 40.300 zł;
- podatku od spadków i darowizn: 14.000 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 70.000 zł;
- opłaty od posiadania psów: 3.500 zł;
- opłaty targowej: 2.000 zł;
- opłaty skarbowej: 18.400 zł;
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
51.525 zł.
- opłaty różne/inne: 4.300 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze: 11.629 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania: 52.000 zł.
Zaplanowano również dochody z tyt. refundacji wydatków na
realizację zadań z zakresu prowadzenia prac społecznie-użytecznych
w wysokości 46.656 zł.
Pozostałe dochody w wysokości 4.800 zł (z tyt. odsetek i wpływów
z usług).
9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 955.674 zł.
W dziale tym zaplanowano dochód z dotacji w wysokości 955.674,00
zł ze środków UE na realizację zadania „Edukacja przedszkolna bez
barier”.
10. Rodzina: 4.665.000 zł.
W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu
państwa na realizację zadań:
- świadczenie wychowawcze (tzw. 500+): 2.950.000 zł;
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
1.700.000 zł;
- inne dochody: 15.000 zł.
11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 3.166.335 zł.

Budżet - wydatki - 2017
inwestycyjnych budowę chodników i parkingów na terenie gminy
a także dróg z udziałem środków zewnętrznych oraz Funduszu
Sołeckiego. Ponadto zabezpieczono 150.000 zł na modernizację dróg
gruntowych. Kwotę 485.000 zł planuje się przeznaczyć
na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Tuchomie,
w ramach umów partnerskich z Powiatem Bytowskim.
Zabezpieczono również środki własne w kwocie 918.538 zł oraz środki
z UE, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 2.309.916 zł,
na realizację zadań drogowych.

1. Rolnictwo i Łowiectwo: 130.604 zł.
Kwotę 102.090 zł zaplanowano na projekt techniczny zadania
„Budowa i modernizacja infrastruktury wod-kan na terenie gminy”.
Na refundację dla mieszkańców w związku z budową własnych ujęć
wody, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Tuchomie
zaplanowano kwotę 24.000 zł. Kwota 4.514 zł przeznaczona zostanie
na wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych
wpływów z podatku rolnego.
2. Transport i łączność: 3.401.775 zł.
Planuje się kontynuowanie remontu dróg oraz w wydatkach
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11. Ochrona zdrowia: 57.775 zł.
Cała kwota uzyskana z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz narkomanii. Wydatki
te stanowić będą kwotę 51.525 zł, z czego połowa zostanie
rozd y s p o n o w a n a w d ro d ze ko n ku rs ó w d l a o rga n i za c j i
pozarządowych.
Dodatkowo zaplanowano dotację dla Powiatu Bytowskiego na
realizację zadania Powiatowy Program Proﬁlaktyki Zakażeń Wirusem
Brodawczaka Ludzkiego (HPV), na podstawie porozumienia, w kwocie
6.250 zł.
12. Pomoc społeczna: 674.408 zł.
W tym dziale zaplanowano środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz z przeznaczeniem na wydatki pomocy
społecznej (zasiłki, dożywianie dzieci, usługi opiekuńcze). Na zadania
realizowane przez GOPS w większości wydatkowane będą środki
z dotacji na zadania własne i zlecone gminie oraz częściowo środki
własne Gminy. Uwzględniono wydatki na dodatki mieszkaniowe oraz
dodatek energetyczny w wysokości 27.000 zł. W dziale tym
zabezpieczono również środki na zatrudnienie osób w ramach prac
społecznie użytecznych (20 osób).
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 1.011.324 zł.
Zabezpieczono środki na obsługę wcześniej realizowanych projektów
z zakresu Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – I, II i III etap
w kwocie 45.650,00 zł. (dot. projektów w ramach których do gminy
traﬁło 210 komputerów w ramach wykluczenia cyfrowego, z czego
105 do najuboższych mieszkańców gminy). Obecnie gmina pokrywa
część kosztów abonamentu za internet. Zabezpieczono również
kwotę 10.000 zł na utrzymanie Dziennego Domu Senior-Wigor.
Na zadanie projektowe „Edukacja przedszkolna bez barier w Gminie
Tuchomie” zapisano pozyskane środki w wysokości 955.674 zł.
Projekt obejmuje modernizację pomieszczeń przedszkolnych, zakup
wyposażenia oraz ﬁnansowanie zajęć dodatkowych. Realizacja
projektu rozpocznie się w połowie br.
14. Edukacyjna opieka wychowawcza: 128.678 zł.
Zaplanowano wydatki na poziomie roku 2016 (dot. m.in.
funkcjonowania świetlic szkolnych, ﬁnansowania stypendiów).
15. Rodzina: 4.676.039 zł.
Kwotę 2.950.000 zł zaplanowano na realizację świadczenia
wychowawczego (500+), które obecnie w naszej gminie wypłacane
jest na 607 dzieci, tj. 63,2% zamieszkałych w gminie (wg danych
ewidencji ludności w gminie zamieszkuje 949 osób do 18 roku życia).
Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego zaplanowano kwotę 1.700.000 zł. Zabezpieczono
także środki w wysokości 26.039 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie
asystenta rodziny.
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 4.767.944 zł.
W ramach wydatków bieżących zaplanowano:
- gospodarkę ściekową i ochronę środowiska w kwocie 167.550 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 370.000 zł;
- oczyszczanie wsi w kwocie 10 000 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie 70.152 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg 198.487 zł, z tego wydatki bieżące
188.487 zł,
- konserwacja oświetlenia hybrydowego 7.134 zł;
- gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
6 000 zł;
W ramach pozostałej działalność zaplanowano (łącznie z wydatkami
inwestycyjnymi) 3.908.621 zł, w tym zabezpieczono środki na roboty
publiczne i prace interwencyjne w wysokości 294.968 zł, z czego
144.266 zł stanowić będzie refundacja z PUP, zakup paliw i materiałów
eksploatacyjnych do sprzętu gminnego w kwocie 131.000 zł, na
ochronę bezpańskich zwierząt 18.000 zł;
- zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od nich dla 8,9

3. Turystyka: 15.000 zł.
Projekt połączenia oraz poprawy oznakowania szlaków pieszorowerowych w gminie.
4. Gospodarka mieszkaniowa: 196.500 zł.
Środki zaplanowano na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy
oraz zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami
(wykupy, podziały działek dla potrzeb gminy) – 181.500 zł. Kwotę
15.000 zł zaplanowano na remont dachu budynku gospodarczego
przy Ośrodku Zdrowia w Tuchomiu.
5. Działalność usługowa: 110.361 zł.
Kwotę 15.000 zł zaplanowano na ﬁnansowanie kosztów wydawanych
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na plany
zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono 91.000 zł, w tym
30.000 zł na konsultacje społeczne w ramach grantu „Dobre
konsultacje, dobry plan”. Koszty utrzymania i pielęgnacji cmentarzy
komunalnych - kwota 4.361 zł.
6. Administracja publiczna: 2.140.766 zł.
Na ﬁnansowanie działalności urzędu gminy zaplanowano wydatki
w kwocie 1.856.726 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia
i pochodne dla 18 etatów administracyjnych, koszty utrzymania
budynku administracji oraz pozostałe wydatki na podstawie
kalkulacji. W roku 2017 planujemy uruchomienie w kasie urzędu
portalu płatniczego. Planujemy także zakup masztów z ﬂagami
(polską, unijną i kaszubską), które zostaną ustawione na placu przed
urzędem, remontowany będzie sekretariat. Zakupionych zostanie
6 tablic informacyjnych (gablot) do sołectw. Zamierzamy wprowadzić
także „prezent powitalny” dla nowo narodzonych mieszkańców
naszej gminy. W ramach wydatków na promocję gminy zaplanowano
środki w kwocie 45.400 zł, w tym wydanie corocznego kalendarza.
W rozdziale 75095 zaplanowano 81.060 zł jako środki na wypłatę
inkasa, diet i innych kosztów dla sołtysów i inkasentów oraz składki na
rzecz organizacji do których należy Gmina Tuchomie. Planowane
koszty funkcjonowania Rady Gminy to kwota 119.580 zł.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 181.202
zł.
Kwotę 176.202 zł zabezpieczono na utrzymanie w gotowości bojowej
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy oraz dalsze
doposażenie tych jednostek. Wydatki inwestycyjne:
termomodernizacja 7 remiz strażackich, zakup drabiny i innego
sprzętu.
8. Obsługa długu publicznego: 85.000 zł.
Ze względu na niskie zadłużenie gminy oraz korzystanie przez gminę
z pożyczek niskooprocentowanych, zaplanowane środki na odsetki od
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nowych planowanych
do zaciągnięcia w roku 2017 nie są znaczące i wynoszą 85.000 zł.
9. Różne rozliczenia (rezerwy): 116.321 zł.
Na rok 2017 zaplanowano następujące rezerwy:
- rezerwa ogólna: 28.617 zł, na nieprzewidziane wydatki;
- obowiązkowa rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 57.704 zł;
- reze r wa n a w yd a t k i i za ku p y i n w e st yc y j n e 3 0 . 0 0 0 z ł
na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją inwestycji.
10. Oświata i wychowanie: 7.084.340 zł.
Budżet gminy w tych działach zaplanowano na poziomie 2016 r.,
mimo zmniejszenia o dwa oddziały w szkołach (zmniejszenie liczby
uczniów o ok. 30).
W roku 2017 w szkołach realizowane będą dwa projekty unijne, dzięki
czemu część kosztów, do tej pory realizowanych ze środków gminy,
będzie można pokryć w ramach wydatków projektowych
(wyposażenie, zakup pomocy naukowych). Na rok 2017 zaplanowano
większe wydatki na przedszkola (kwota 733.897 zł), przy czym
związane jest to z większą liczbą dzieci (160) objętych wychowaniem
przedszkolnym.
Nie przewiduje się w 2017 r., zwiększenia wydatków wynikających
z planowanej zmiany systemu oświaty.
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18. Kultura ﬁzyczna: 714.107 zł.
Dotacja na zadania celowe zlecone do realizacji przez stowarzyszenia
wynosić będzie 42.000 zł. Ponadto 41.668 zł na zadania bieżące
w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na sport. Pozostałe
663.861 zł zaplanowano na zadania majątkowe z zakresu kultury
ﬁzycznej, w tym remont boiska w Piasznie – 25.000 zł oraz
w Kramarzynach na budowę boiska ze sztuczną trawą przy zespole
szkół – 602.364,00 zł. Z inwestycji w zakresie sportu planuje się także
w przyszłym roku termomodernizację sal gimnastycznych oraz
budowę boiska w Ciemnie.
Kwotę 3.075 zł zaplanowano na koszty projektu Pomorskie Szlaki
Kajakowe.
Kluby sportowe, również uczniowskie, mogą ubiegać się o środki
zewnętrzne.
19. Fundusz sołecki - W budżecie roku 2017 wyodrębniono środki
w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 243.113 zł. W ramach tych
wydatków zaplanowano realizację 72 przedsięwzięć. Fundusz sołecki
na rok 2017 będzie mniej rozdrobniony niż w roku 2016, kiedy
przedsięwzięć było 101.

etatów pracowników gospodarczych zatrudnionych do obsługi
oczyszczalni ścieków, utrzymania zieleni, dróg gminnych oraz innych
drobnych robót związanych z utrzymaniem mienia gminy w wysokości
422.680,00 zł.
Wydatki majątkowe:
- Projekt Zwiększenie efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej na kwotę 3.065.309,00 zł, z czego środki
z budżetu UE stanowić będą 2.326.281,00 zł;
- zakup busa - używany 50.000,00 zł;
- zakup dystrybutora 2,5 tys. l na ropę 8.000,00 zł.
Utrzymanie oczyszczalni ścieków i system gospodarki odpadami
praktycznie równoważą wpływy od mieszkańców (w zakresie
gospodarki odpadami poprawiła się sytuacja ﬁnansowa po dokonaniu
wykupu pojemników).
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 822.700 zł.
Gminne Instytucje Kultury otrzymają od Gminy Tuchomie dotacje
podmiotowe oraz dotacje celowe. Dla Gminnego Ośrodka Kultury
w Tuchomiu zaplanowano 499.000 zł, natomiast dla Biblioteki
zaplanowano 80.000 zł. Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie
sal wiejskich na terenie gminy, w kwocie 97.428,00 zł. Dotacje na
zadania celowe zlecone do realizacji przez stowarzyszenia w zakresie
kultury wynosić będą 16.000,00 zł. Kwotę 34.450,00 zł zaplanowano
na przebudowę zaplecza sanitarnego w WOK Trzebiatkowa.
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714 107

Inwestycje i projekty planowane w budżecie roku 2017
L.p. Nazwa zadania

Wartość zadania Środki zewnętrzne

2
3

Wsparcie dla powiatu - porozumienie dot. przebudowy mostu na rzece Kamienica wraz z dojazdem
na DP 1726G w miejscowości Ciemno
Wsparcie dla powiatu - porozumienie dot. poszerzenia drogi 1767G w Modrzejewie
Przebudowa ulic Mickiewicza, Młyńskiej i Lipowej w Tuchomiu

4

Remonty dróg w ramach środków funduszu sołeckiego

5

Remonty mostów gminnych

6

Modernizacja dróg gruntowych

7

Remont dachu budynku gospodarczego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia

8

Zakup drabiny dla OSP Tuchomie

1

1 500 000,00 zł

1 050 000,00 zł

70 000,00 zł
2 309 916,00 zł

35 000,00 zł
1 391 378,00 zł

102 250,00 zł
15 000,00 zł
300 000,00 zł

150 000,00 zł

15 000,00 zł
5 000,00 zł

9

Budowa oświetlenia ulicznego w Modrzejewie
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - termomodernizacja
10
10 budynków
11 Zakup busa
12 Zakup dystrybtora na ropę (2,5 tys. l)

10 000,00 zł
2 981 272,00 zł

2 326 281,00 zł

50 000,00 zł
8 000,00 zł

13 Przebudowa zaplecza sanitarnego w WOK Trzebiatkowa

34 450,00 zł

14 Remont Boiska w Piasznie

25 000,00 zł

15 Budowa boiska ze sztuczną trawą przy szkole w Kramarzynach

602 364,00 zł

16 Wsparcie budowy ujęć wody

278 500,00 zł

24 000,00 zł

17 Przebudowa GOK na Centrum Aktywności Lokalnej (drugie wejście, zaplecze sanitarne i kuchenne)

450 995,00 zł

243 447,00 zł

18 Boisko wielofunkcyjne z placem zabaw w Ciemnie

417 196,00 zł

181 380,00 zł

19 Moderniazcja oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe - wymiana 419 lamp
20 Nowoczesna Edukacja w Gminie Tuchomie (zajęcia dodatkowe, nowe wyposażenie)
21 Edukacja przedszkolna bez barier (modernizacja pomieszczeń, wyposażenie zajęcia dodatkowe)

Projekt boiska w Kramarzynach
6

759 774,00 zł

645 807,00 zł

1 728 484,00 zł

1 642 060,00 zł

955 674,00 zł

812 323,00 zł

Projekt zagospodarowania boiska wraz z placem zabaw w Ciemnie

Projekty, na które złożono wnioski o środki UE - realizacja, pod warunkiem otrzymania doﬁnansowania w 2018 r.
L.p. Nazwa zadania

Wartość zadania Środki zewnętrzne

1 Pomorskie Szlaki Kajakowe (stanice kajakowe w Tuchomiu i Modrzejewie)

500 000,00 zł

425 000,00 zł

2 Rozbudowa PSZOK (wyposażenie w urządzenia do zgniatania i rozdrabniania odpadów)
Instalacje OZE (pompy ciepła, fotowoltaika, solary, kotłownie na biomasę) 37 instalacji gmina
3
oraz 117 osoby prywatne
Selektywne alarmowanie ludności (9 nowoczesnych cyfrowych instalacji alarmowych na
4
wszystkich remizach OSP)
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej (modernizacja oczyszczalni w Tuchomiu, wymiana
5
studzienek, połączenie z rozbudową wodociągów)

615 730,00 zł

523 370,00 zł

4 000 000,00 zł

2 900 000,00 zł

390 352,00 zł

331 799,00 zł

3 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

Projekt zagospodarowania przystani kajakowej w Tuchomiu
„boisko - basen”
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Inwestycje i projekty na które przygotowywana jest dokumentacja - wnioski będą składane w 2017 r.
Kształtowanie przestrzeni publicznej - budowa ścieżek z
infrastrukturą towarzyszącą,
ź Budowa chat rybackich z rozbudową infrastruktury przy jeziorach,
ź Odtworzenie jeziora Orlicko w Tuchomiu (dot. części byłego
jeziora ok. 5 ha).

Budowa nowej wieży widokowej na Górze Lemana,
Teleopieka i telemedycyna - wspólny projekt z gminami powiatu
słupskiego,
ź Budowa małej świetlicy w Masłowiczkach,
ź Nawierzchnia tartanowa na boisko asfaltowe w Piasznie,

ź

ź
ź

Wstępna organizacja ruchu dla przebudowy dróg w Tuchomiu (Mickiewicza, Młyńska i Lipowa)
Planowany termin zakończenia prac to 30.08.2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące utrudnień
w ruchu podczas robót podawane będą na stronie
TUCHOMIE.PL

Etap nr 1
Wyłączenie z ruchu drogi pomiędzy
ul. Lipową i Słoneczną

Wykonawca ul. Mickiewicza:
STRABAG Spółka z o.o.

Wyłączenie z ruchu drogi od
ul. Mickiewicza do rzeki

Wyłączenie z ruchu drogi od
ul. J III Sobieskiego do rzeki

Etap nr 2
Wyłączenie z ruchu drogi pomiędzy
ul. Słoneczną i ul. Wybickiego

Etap nr 3
Wyłączenie z ruchu drogi pomiędzy
ul. Wybickiego i ul. Ogrodową

Wykonawca ul. Młyńskiej:
Przedsiębiorstwo
Drogowo - Mostowe DROMOS
Wykonawca ul. Lipowej:
Przedsiębiorstwo Drogowe
Roman Jereczek

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Dzięki doﬁnansowaniu z UE Wójt Gminy Tuchomie podpisał umowy na realizację zadania pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tuchomie”
Zakresy poszczególnych Wykonawców:
Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe Monika Szynwelska, 89-600 Chojnice, ul. Przemysłowa 4
ź Termomodernizacja budynku OSP wraz ze świetlicą wiejską w Tągowiu oraz modernizacja ogrzewania, za kwotę: 138.854,42 zł
ź Termomodernizacja budynku OSP w Kramarzynach oraz modernizacja ogrzewania, za kwotę: 147.672,59 zł
ź Termomodernizacja budynku OSP, świetlicy, mieszkania w Nowych Hutach wraz z modernizacją ogrzewania, za kwotę: 164.078,59 zł
ź Termomodernizacja budynku szkolnego, OSP, mieszkań w Modrzejewie wraz z modernizacją ogrzewania, za kwotę: 368.383,63 zł
ź Termomodernizacja budynku OSP w Piasznie wraz z modernizacją ogrzewania, za kwotę: 113.194,34 zł
ź Termomodernizacja budynku OSP w Trzebiatkowej wraz z modernizacją ogrzewania, za kwotę: 158.190,84 zł
Konsorcjum: FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA Ryszard Szyca, Rekowo 64d, 77-131 Rekowo I USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Katarzyna Szyca,
Rekowo 64D, 77-131 Rekowo
ź Termomodernizacja budynków szkolnych w Kramarzynach wraz z modernizacją ogrzewania, za kwotę: 617.999,97 zł
ź Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Masłowicach Trzebiatkowskich wraz z modernizacją ogrzewania, za kwotę; 171.999,51 zł
E&M. Marcin Maliszewski Nieczulice 17, 77-100 Bytów
ź Termomodernizacja budynku OSP z lokalami mieszkalnymi w Tuchomiu, za kwotę: 120.000,00 zł
ź Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Tuchomiu, za kwotę: 519.000,00 zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego
Otrzymaliśmy wsparcie w ramach Działania 10.4. Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 dzięki czemu na terenie Gminy Tuchomie zdemontowane
zostaną wszystkie 419 opraw sodowych, które zastąpione będą nowoczesnymi i energooszczędnymi oprawami typu LED, wyposażonymi
w autonomiczne systemy zarządzania mocą o określonych godzinach.
Dzięki inwestycji spadek zapotrzebowania na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia naszych ulic wyniesie, aż 58.8%, co pozwoli
zaoszczędzić ok. 60.000,00 zł w skali roku na rachunkach za energię.
Koszt inwestycji to 759.773,77 zł z czego doﬁnansowanie to 645.807,70 zł, a wkład gminy to 113.966,07 zł.
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Fundusz Sołecki - 2017 rok
Lp

Nazwa Sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

1

2

3

1

Tuchomie

/zł/
4

Remont ul. Kościelnej

10 000,00

Zakup drabiny p-poż.

5.000,00

Zagospodarowanie terenów zielonych na
terenie sołectwa

4 000,00

Imprezy integracyjne

4 022,90

Akademia Orlika

3 000,00

Zakup infrastruktury na ul. Polną (ławki, stoły,
itp.)
renowacja i zagospodarowanie placu przy
"źródełku"
doposażenie siłowni
Razem

Modrzejewo

Nasadzanie i utrzymanie zieleni na terenie
sołectwa
7

6 000,00

Imprezy integracyjne

1 189,74

Remont boiska (zmiana nawierzchni na
tartanową, oświetlenie obiektu)

5 000,00

10 000,00

Doposażenie placu zabaw

39 022,90

500,00

1 500,00
Razem

13 189,74

Remont drogi Ciemno - Tuchomie

Położenie polbruku na ul. Kasztanowej

8 000,00

Doposażenie OSP

1 000,00

Umundurowanie dziewcząt w stroje bojowe

2 500,00

Imprezy integracyjne

3 000,60

zakup monitoringu przy szkole

1 500,00

Wsparcie młodzieży w grze w unihokeja, piłkę
nożną, pomoc w organizacji biegu majowego

2 800,00

8

2 000,00

Zakup donic i roślin ozdobnych koło Sali
wiejskiej

1 200,00

Zakup oświetlenia oraz utrzymanie placu
OAZA

2 286,53

Zakup oświetlenia bożonarodzeniowego

2 000,00

Imprezy integracyjne

5 000,00

Zagospodarowanie placu obok Państwa
Fiszka Borzyszkowskich na ul. Lipowej

1 500,00

Ciemno

10 000,00

Konserwacja urządzeń na placu rekreacyjnym
nad jeziorem Kamieniczno w Ciemnie
Razem

1 500,00

Zakup kosiarki spalinowej

9

Masłowice
Tuchomskie +
Sośnica

Wykonanie chodnika z polbruku w
Masłowicach Tuchomskich P.G.R.
Tłuczeń na drogi

10

2 350,00
16 350,60
9 500,00
4 300,00

Organizacja zebrań wiejskich

92,15
Razem

Remont drogi dojazdowej do Masłowic
Trzebiatkowskich od drogi krajowej nr 20 do
skrzyżowania z drogą powiatową
Masłowice
Trzebiatkowskie Imprezy integracyjne
Zakup tablicy informacyjnej
Zakup impregnatu do drewna na plac zabaw
Razem
Przedłużenie istniejącej drogi z polbruku do
posesji p. Wojsa

33 286,53

13 892,15
7 931,30
1 500,00
1 000,00
300,00
10 731,30
4 900,00

4 000,23

Doposażenie OSP
Nasadzenie i utrzymanie zieleni na placu przy
Sali wiejskiej
Imprezy integracyjne

1 500,00

3 000,00

Doposażenie Sali wiejskiej

2 000,00

Budowa sanitariatów WOK

4 450,00

Doposażenie placu zabaw

Siłownia zewnętrzna
Zakup materiałów i usług (paliwo, środki
konserwacyjne, remont sprzętu itp.)
Razem

6 000,00

Remont chodnika w centrum wsi

2 000,00

Doposażenie OSP

4 500,00

Imprezy integracyjne
Doposażenie świetlicy, wymiana drzwi

3 000,00

Razem
Remont drogi gminnej w kierunku p. Brocy
Doposażenie OSP - ubrania koszarowe

Zakup namiotu oraz wyposażenia kuchni na
Sali wiejskiej
Zakup łuków strzeleckich

1 000,00
11 277,62
2 000,00
500,00
1 000,00

imprezy integracyjne

2 000,00

4 000,00

doposażenie Sali wiejskiej

3 577,62

4 011,27

Zakup pomieszczenia gospodarczego blaszak

2 200,00
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Zagony

1 000,00

Razem
OGÓŁEM

24 311,27
8 500,00

11 277,62
243 112,68

Każdego roku, w terminie do końca sierpnia, mieszkańcy mogą
zgłaszać do sołtysów poszczególnych miejscowości propozycje zadań
do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok następnym.

1 400,00
1.000,00
1 300,87
3 900,00
718,00

Razem

11 121,53

tworzenie i utrzymanie terenów zielonych

300,00

Remont płytami Jumbo drogi gminnej na
odcinku od DK20 w kierunku p. Wantoch
Rekowskich
Doposażenie OSP (zakup 4 radiostacji)
Zakup kwiatów oraz paliwa do kosy
spalinowej
Imprezy integracyjne

221,53

10 277,62

Festyn wiejski i imprezy integracyjne dla
dzieci

10 000,00

500,00

2 000,00

Utwardzenie dróg
Masłowiczki

25 950,23

Budowa drogi do p. Kasprzyk

Konserwacja pomostu i ławek przy jeziorze
Borowe oraz usługa dot. wywozu nieczystości
Razem

Nowe Huty

Razem
12

2 000,00

Wykaszanie traw - zakup paliwa do
wykaszarki

11

2 000,00

Zakup tłucznia

Imprezy integracyjne

Tuchomko

Piaszno

15 882,32

1 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego

5

7 000,00
Razem

2 000,00

282,32

2 000,00

Poszerzenie drogi powiatowej w kierunku
Chotkowa

4

2 500,00

Zakup materiałów, wyposażenia do Sali
wiejskiej (kwiaty, donice, lampki ozdobne
itp.)
Zadaszenie nad ławkami, stołami

Kramarzyny

Trzebiatkowa

Tągowie

4 100,00

Dokończenie oznakowania ulic

Razem

3

6

Imprezy integracyjne

2 000,00

Projekt kładki na ul. Pomorskiej

Splantowanie zieleni przy przy zajeździe od
strony Pani Starzyńskiej, zakup roślin
zimozielonych
2

Zakup i montaż wiaty przystankowej koło
lampy (koło p. Bieszcz)
Doposażenie straży

Kwota

16 818,87
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Elektroniczna ewidencja dróg
Przepisy prawa nakładają na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji dróg gminnych. Z myślą o usprawnieniu realizacji tego obowiązku
planujemy w 2017 r. wprowadzić elektroniczną ewidencję dróg i mostów. Ewidencja taka pozwoli na szybki dostęp do zgromadzonych danych,
zawierać będzie mapę interaktywną, na bieżąco będzie można dokonywać aktualizacji tak zebranych danych.
Elektroniczna ewidencja dróg i mostów zrealizowana zostanie w oparciu o pomiary terenowe wspomagane wideorejestracją korytarza drogi
w zakresie:
ź
ź
ź
ź

inwentaryzacji pasa drogowego,
oceny stanu nawierzchni,
organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),
pomiarów długości dróg,

ź
ź
ź
ź

wideorejestracji korytarza drogi,
tworzenia map,
oświetlenia w pasie drogowym,
kanalizacji deszczowej.

Uporządkowanie i zebranie wszystkich informacji i danych dotyczących dróg gminnych w jeden system znacznie ułatwi planowanie,
przygotowywanie oraz realizację inwestycji drogowych na terenie gminy Tuchomie.

Oznaczenie dróg
W przypadku wznawiania lub rozgraniczania granice gminnych nieruchomości drogowych będą oznaczane wysokimi (wystającymi ok. 1 m nad
ziemię) słupkami betonowymi w kolorze żółtym z napisem „pas drogowy”.
Powyższe ma na celu przeciwdziałanie przesunięciom, uszkodzeniom lub zniszczeniom uprzednio ustalonych znaków granicznych,
wyznaczających drogi gminne. Nowe słupki graniczne będą znacznie wyższe i zdecydowanie bardziej widoczne, co powinno przyczynić się do
poprawienia ich trwałości, a w konsekwencji pozwolić na ograniczanie powstawania konﬂiktowych sytuacji związanych z naruszaniem granic
nieruchomości sąsiadujących z gminnymi drogami.

Dopuszczalna szerokość pojazdów rolniczych
Zgodnie z § 45 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbędnego wyposażenia, dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu wolnobieżnego (np. kombajnu zbożowego), ciągnika
rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej o szerokości nieprzekraczającej 3 m. Oznacza to, że wymienione pojazdy o szerokości
przekraczającej 3 m mogą poruszać się po drogach publicznych po uzyskaniu zezwolenia na przejazd pojazdu ponadnormatywnego. Powyższe
dotyczy m.in. poruszania się po gruntowych drogach publicznych.

Odprowadzanie ścieków
W związku z bardzo częstymi awariami pomp na przepompowniach ścieków, apelujemy do mieszkańców o nie wrzucanie do toalet oraz do
studzienek ściekowych takich przedmiotów jak: sznurki, mopy, pampersy i inne przedmioty higieny osobistej, woreczki plas kowe, popiół,
wnętrzności zwierząt, itp.
Prosimy o odłączenie nielegalnych połączeń odwodnień nieruchomości od sieci kanalizacji sanitarnej. Ciągłe awarie, naprawy pomp,
konieczność udrażniania sieci, jak również zwiększone zużycie energii elektrycznej na przepompowniach i oczyszczalniach spowodowane
wprowadzaniem wód opadowych, przyczyniają się do zwiększania kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej, za co płacimy wszyscy.
Informujemy, iż w 2017 roku przeprowadzone zostaną kontrole przyłączy kanalizacyjnych pod kątem nielegalnego odprowadzania deszczówki.
Pod kątem legalności pozbywania się ścieków sanitarnych skontrolowane zostaną również nieruchomości wyposażone w zbiorniki
bezodpływowe, jak również wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków, których właściciele nie zgłaszają konieczności wywozu osadu.
Podczas kontroli mieszkańcy zobowiązani będą do przedstawienia dokumentów, rachunków lub paragonów od ﬁrm wywożących nieczystości
ciekłe. Obowiązek ewidencji przez gminę zbiorników bezodpływowych i przeprowadzania kontroli wynika z przepisów o ochronie środowiska.

Gospodarka odpadami – podsumowanie 2016 r.
W 2016 r. z terenu gminy Tuchomie (zbiórka przydomowa +
P S Z O K ) ze b ra n o o g ó ł e m 6 3 4 , 2 t o ny o d p a d ó w
(zmniejszenie ilości o 0,38 % (2,4 t) w porównaniu z rokiem
2015).
Segregacja odpadów utrzymuje się na wysokim poziomie,
jednak uległa ona zmniejszeniu z 52% w roku 2015 do 49,5
% w roku 2016, co wynika przede wszystkim z faktu, iż do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
traﬁło o 22 tony odpadów mniej niż w roku 2015, a więcej
oddano odpadów zmieszanych ze zbiórki przydomowej.

Ilości odpadów w 2016 roku
350
300
250
200
150
100

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska
mieszkańcy będą zobowiązani do rozszerzenia segregacji
śmieci na biodegradowalne. W związku z tym wracamy do
propozycji z kompostownikami. Zainteresowanych
prosimy o wypełnienie ankiety.
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Dostarczanie wody i odbiór ścieków
Najważniejsze zmiany wprowadzone w regulaminach dostarczania wody i odbioru ścieków:
przedsiębiorca dostarczający wodę montuje na własny koszt wodomierz główny. Koszt instalowania i utrzymania wodomierza głównego
będzie uwzględniany w taryﬁe za wodę. Od stycznia br. wprowadzono opłatę abonamentową - 1,08 zł miesięcznie/odbiorcę;
ź w przypadku stwierdzenia nielegalnego podłączenia kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej stosowana będzie podwójna stawka za
m3 odprowadzanych ścieków, do czasu usunięcia nieprawidłowości;
ź w przypadku dużych zaległości w opłatach za odprowadzanie ścieków zablokowana zostanie usługa ich odbioru, do czasu uregulowania
w całości zaległości;
ź gmina nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane działaniem siły wyższej albo wynikających
z winy odbiorcy usług lub osoby trzeciej, w tym w przypadku tzw. co i ścieków, w przypadku nieprawidłowo wykonanej instalacji
wewnętrznej - bez zamontowanej klapy zwrotnej.
ź

Pomoc dla bezdomnych zwierząt
Rok 2016 był rekordowy pod względem liczby bezdomnych zwierząt jakim pomocy udzieliła Gmina Tuchomie. Było to 16 psów, w tym
3 szczeniaki oraz 1 kot (w roku 2014: 5 psów i jeden kot, w roku 2015: 5 psów). Dzięki działaniom pracowników urzędu gminy, w roku 2016 dwa
psy wróciły do swoich właścicieli a siedmiu znaleziono nowe domy. Wszystkie bezdomne psy jakie do nas traﬁają szczepimy, odrobaczamy oraz
dokarmiamy. Za każdym razem informacja o możliwości pozyskania takiego pieska do adopcji zamieszczana jest na stronie www.tuchomie.pl.
Zachęcamy mieszkańców gminy do współpracy w tym zakresie, tym bardziej że za każdym razem dla nowego właściciela przekazujemy karmę dla
psa na początkowy okres jego pobytu. Posiadanie takiego psa podlega również zwolnieniu z opłaty za posiadanie psa.
W 2016 r. przeprowadzono kontrolę dot. psów. Sprawdzono czy zostały zaszczepione, czy opłacono podatek oraz warunki ich przetrzymywania.
Mieszkańcy podczas kontroli zostali także poinformowani o zapisach ustawy o ochronie zwierząt, w tym w szczególności o zasadach
humanitarnego traktowania zwierząt. Kontrole będą kontynuowane.

Podatek od posiadania psów
Wychodząc naprzeciw wnioskom mieszkańców gminy, zgłaszającym od lat na zebraniach wiejskich problem z grupami psów stwarzających
niebezpieczeństwo, wprowadzony został w naszej gminie system podatkowy zachęcający do podjęcia działań przez mieszkańców, celem
zapanowania nad rozrodem tych zwierząt. W związku z powyższym w roku 2017 obowiązują następujące stawki podatku od posiadania psów
oraz zwolnienia z opłaty w tym zakresie:
ź za czwartego i następnego podlegającego opłacie 100,00 zł.
Podatku od posiadaniu psów nie pobiera się z tytułu:
ź posiadania psa bezdomnego przyjętego od Urzędu Gminy
w Tuchomiu;
ź posiadania psa z chipem i zapisanego w bazie danych;
ź poddanego sterylizacji lub kastracji.

Ustalono wysokość stawek opłaty od posiadania psów w
następujący sposób:
ź od posiadania jednego psa podlegającego opłacie 26,00 zł (jak
dotychczas);
ź za drugiego podlegającego opłacie 50,00 zł;
ź za trzeciego podlegającego opłacie 70,00 zł;

Termin płatności opłaty od posiadania psów ustala się do 15 maja 2017 roku bez wezwania.

Zmiana nazw ulic w Gminie Tuchomie
Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu, zmienione muszą zostać w 2017 r. nazwy ulic Buczka i Nowotki
w Tuchomiu. Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania własnych propozycji dotyczących nowych nazw dla w/w ulic.
W roku 2016 nadane zostały dwie nazwy dla nowych ulic w Kramarzynach, znajdujących się na dawnym boisku szkolnym obok rzeki Struga
Kramarzyńska. Nowe nazwy ulic to: ulica Nadrzeczna oraz ulica Zielona. W 2016 r. nową nazwę nadano także jednej z tuchomskich ulic - drodze
oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 455/1 nadano nazwę ulica Panoramiczna.

Zieleń w gminie
W roku 2016 w naszej gminie posadzonych zostało ok 500 drzew i krzewów. W roku bieżącym zamierzamy kontynuować tego typu działania.
Zapraszamy zatem mieszkańców do zgłaszania do sołtysów lub radnych propozycji miejsc, które można „zazielenić”.

Sprzedaż nieruchomości poprzez rokowania - możliwość płatności ratalnych
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, Urząd Gminy Tuchomie będzie stosował procedurę rokowań przy zbywaniu
nieruchomości gminnych (po wcześniejszym przeprowadzeniu, z wynikiem negatywnym, dwóch przetargów nieograniczonych).
Stosowanie tej procedury umożliwi nabywcy zapłatę w ratach ustalonej w trakcie rokowań ceny za daną nieruchomość (przy procedurze
przetargowej brak jest takiej możliwości – cena musi zostać zapłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego).

Mikroklaster energii
W grudniu 2016 r., Gmina Tuchomie zawarła z gminami Miastko, Kępice, Lipnica i Trzebielino umowę w sprawie utworzenia partnerstwa gmin
pn. „Miastecki Klaster Energii”. Celem głównym zawarcia powyższego porozumienia jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa
energetycznego, poprawa lokalnego środowiska naturalnego i zwiększenie konkurencyjności oraz efektywności ekonomicznej lokalnej
gospodarki. Celem przedsięwzięcia jest także dążenie do samowystarczalności energetycznej poprzez, z jednej strony zmniejszenie zużycia
energii (termomodernizacja budynków, energooszczędne oświetlenie ulic, zarządzanie energią przez fachowców), z drugiej zaś strony produkcja
energii elektrycznej i cieplnej na własne potrzeby z odnawialnych źródeł energii.
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Zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży rolno-spożywczej
Rada Gminy Tuchomie zwolniła rolników z opłaty targowej, co ma zachęcić do sprzedaży bezpośredniej na naszym gminnym targowisku „Mój
rynek” w Tuchomiu. Na podstawie przepisów podatkowych rolnicy są zwolnieni także z podatku dochodowego do wysokości
20 tys. zł rocznie.

Terminal płatniczy w urzędzie
Od 1 kwietnia br. wszelkich płatności na rzecz gminy Tuchomie (m.in. z tyt. podatków, opłat, płatności za ścieki, opłaty śmieciowej, czynszu)
będzie można dokonywać przy użyciu karty płatniczej. W tym celu kasa gminna zostanie wyposażona w terminal płatniczy. Wszystkie
dotychczasowe sposoby płatności pozostaną dostępne dla mieszkańców. Zapraszamy do korzystania z nowej formy płatności.

Tablice ogłoszeń
W styczniu 2017 r. dokonaliśmy zakupu sześciu tablic informacyjnych dla kolejnych sołectw: Masłowiczki, Masłowice Trzebiatkowskie,
Masłowice Tuchomskie, Modrzejewo, Nowe Huty oraz Zagony. Są to wolnostojące gabloty aluminiowe, zamykane na klucz. Tym samym
wszystkie sołectwa w naszej gminie będą wyposażone w tego typu gabloty, które służyć będą do zamieszczania urzędowych obwieszczeń
i informacji.

Newsle er Gminy Tuchomie
Informacje z gminy w formie sms lub email traﬁają już do 500 mieszkańców. Zachęcamy pozostałych do korzystania z tej formy komunikacji.
Można otrzymywać w ten sposób stale i szybko najważniejsze informacje. Wystarczy zgłosić swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail
za pośrednictwem specjalnej aplikacji dostępnej na stronie www.tuchomie.pl lub za pośrednictwem sołtysów.

Dobre konsultacje
Rada Gminy Tuchomie Uchwałą nr XII/143/2016 z dn. 13 października 2016 r., przyjęła Regulamin Konsultacji Społecznych w Gminie Tuchomie.
Dzięki temu rozszerzono możliwość wpływania mieszkańców na planowane przedsięwzięcia gminy, jak również wychodzenia z własnymi
inicjatywami. Na etapie tworzenia projektów mieszkańcy mogą się wypowiadać i zgłaszać własne suges e poprzez stronę internetową gminy
www.tuchomie.pl lub pisemnie. Regulamin konsultacji dostępny jest na stronie bip.tuchomie.pl. Zainteresowani przeprowadzeniem
konsultacji, w konkretnej sprawie, mogą skorzystać z procedury określonej w w/w regulaminie i złożyć stosowny wniosek.

Likwidacja gimnazjów, nowości szkolne
Nowa ustawa z dn. 16 grudnia 2016 r., o systemie oświaty wprowadza uregulowania zmieniające obecny system oświaty m.in. poprzez
likwidację gimnazjów. W naszej gminie nie nastąpią, co do zasady, zmiany powodujące poważniejszą reorganizację systemu szkolnego.
Docelowo będą funkcjonować dwie szkoły podstawowe z przedszkolami. Na budynki wrócą stare tablice ośmioklasowych szkół podstawowych.
Dzięki pozyskanym środkom unijnym w naszych szkołach będą zajęcia dodatkowe, przeprowadzone zostaną remonty oraz zakupimy nowe
wyposażenie.
Zastanawiamy się również nad utworzeniem żłobka w Tuchomiu.

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV przez ﬁrmę Aldesa
W Gminie Tuchomie zakończyła się wycinka drzew i krzewów związana z tym przedsięwzięciem. Dalszego ciągu robót należy spodziewać się od
maja 2017 r., kiedy rozpoczną się prace związane z budową fundamentów pod 35 słupów, jakie staną na terenie naszej gminy. Wykonanie
wszystkich fundamentów nastąpi do końca 2017 r. Niewykluczone też, że pierwsze słupy zostaną postawione już w bieżącym roku. Cała
inwestycja ma zostać zakończona w 2019 roku.
Aldesa sprawnie odpowiada na wszelkie pytania i wątpliwości. Więcej informacji o przedsięwzięciu i dane kontaktowe można znaleźć na stronie:
www.liniagdanskzydowo.pl.

GDAŃSK-PRZYJAŹŃ
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Stowarzyszenia w Gminie Tuchomie
Lista aktywnych stowarzyszeń działających w Gminie Tuchomie:
1. Stowarzyszenie Sportowe Gminny Klub Sportowy „Myśliwiec”, ul. Jana III Sobieskiego 18, 77-133 Tuchomie, dane kontaktowe:
h p://mysliwiec.futbolowo.pl/, e-mail: sport@gmina.tuchomie.pl, Prezes – Arkadiusz Durbas.
W roku 2017 stowarzyszenie otrzymało dotację z gminy w wysokości: 33.500 zł.
2. Stowarzyszenie Miłośnicy Gminy Tuchomie,
ul. Jana III Sobieskiego 18, 77-133 Tuchomie e-mail: stowarzyszenie-mgt@wp.pl, tel. 598215786, Prezes – Małgorzata Świątek.
W roku 2017 stowarzyszenie otrzymało dotację z gminy w wysokości: 3.500 zł.
3. Stowarzyszenie Wędkarzy Tuchomskich LIN,
ul. Jana III Sobieskiego 18, 77-133 Tuchomie tel. 663-804-931, e-mail: stowarzyszenieLIN@wp.pl; Przewodniczący – Marek Reschke.
W roku 2017 stowarzyszenie otrzymało dotację z gminy w wysokości: 3.200 zł.
4. Kółko Rolnicze. Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebiatkowej,
Trzebiatkowa 26, 77-133 Tuchomie, tel. 696179365, e-mail: kgwtrzebiatkowa@wp.pl, Przewodnicząca: Ewelina Lew Kiedrowska.
W roku 2017 KGW otrzymało dotację z gminy w wysokości: 3.000 zł.
5. Stowarzyszenie SKANSEN Kamienie Przeszłości w Trzebiatkowej,
ul. Jana III Sobieskiego 18, 77-133 Tuchomie, Przewodniczący – Krzysztof Majewski. Stowarzyszenie nie brało udziału w konkursie grantowym.
6. Stowarzyszenie REGIONALNI,
ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, e-mail: stowarzyszenie.regionalni@wp.pl, Prezes: Joanna Malak. W roku 2017 stowarzyszenie
otrzymało dotację z gminy w wysokości: 3280 zł.
7. STOWARZYSZENIE TUCHOMSKICH SENIORÓW,
Tuchomko 18, 77-133 Tuchomie, e-mail: janinakerlin@gmail.com, tel. 530-465-490, Przewodnicząca: Janina Kerlin.
W roku 2017 stowarzyszenie otrzymało dotację z gminy w wysokości: 4.700 zł.
8. Koło Wędkarskie BOROWE, 77-133 Tuchomie,
Modrzejewo 37, tel. 691 820 268, e-mail: kwborowe@gmail.com, Prezes: Jan Sływka.
Stowarzyszenie nie brało udziału w konkursie grantowym.
9. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Feniks Kramarzyny, ul. Pomorska 56, 77-135 Kramarzyny, Prezes: Grzegorz Starzyński.
W roku 2017 stowarzyszenie otrzymało dotację z gminy w wysokości: 4.000 zł.
10. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Prometeusz Tuchomie, ul. Ks. Jana Hinza 1, 77-133 Tuchomie, Prezes: Wiesław Bezhubka.
W roku 2017 stowarzyszenie otrzymało dotację z gminy w wysokości: 3.000 zł.
Ponadto na terenie Gminy Tuchomie działa aktywnie w formie stowarzyszeń 9 Ochotniczych Straży Pożarnych.

Możliwość pozyskania środków przez organizacje pozarządowe
W roku 2017 dwie Lokalne Grupy Działania obejmujące Gminę Tuchomie tj. Rybacka Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Partnerstwo
Dorzecze Słupi planują ogłosić nabory o doﬁnansowanie wniosków w których Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe.
Konkurs organizowany przez Rybacką Lokalną Grupę Działania zaplanowano na II kwartał 2017 i obejmować będzie działania na rzecz ochrony,
poprawy i odnowy środowiska i jego elementów. Dostępna pula środków na to działanie wynosi 351 794,25 zł
Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Partnerstwo Dorzecze Słupi zaplanowany na 2017 rok obejmować będzie działanie 1.1.1.2.
Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej, w którym doﬁnansowywanie otrzymają projekty których
celem jest wspieranie wszelkiej działalności na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców. Dostępna pula środków wynosi 1 mln 500 tys. zł, w tym
300 tys. zł na szkolenia oraz 1 mln 200 tys. zł na pozostałe inicjatywy).

Ludność Gminy Tuchomie
M iejscow ość
2011
Tuchom ie
1371
Kram arzyny
629
Trzebiatkowa
454
M odrzejewo
423
Tuchom ko
220
Tągowie
214
Piaszno
155
Ciem no
206
M asłowice Tuch.
141
M asłowice Trzeb.
73
Nowe Huty
81
M asłowiczki
90
Sośnica
8
Zagony
98
RAZEM : 4163

2012 2013 2014 2015
1369 1365 1379 1373
634
647
658
659
452
455
466
458
424
427
424
423
223
230
224
227
218
216
213
205
147
142
141
140
209
214
214
223
141
142
141
143
75
76
77
75
80
84
86
84
90
92
93
89
8
8
8
9
97
94
91
89
4167 4192 4215 4197

Wykaz telefonów do Sołtysów 2015-2019
2016
1377
650
472
425
226
206
138
221
147
78
84
89
9
87
4209

2016

48

33
37

Ciemno
Kramarzyny
M. Trzebiatkowskie
M. Tuchomskie
Masłowiczki
Modrzejewo
Nowe Huty
Piaszno
Tągowie
Trzebiatkowa
Tuchomie
Tuchomko
Zagony

Jan Wirkus
Bożena Raniowska
Artur Trumiński
Ryszard Chamier Gliszczyński
Ewa Zmuda-Trzebiatowska
Edmund Miotk
Gabriela Garbicz
Klemens Leman
Leszek Rekowski
Zbigniew Jendernal
Bogumiła Ryngwelska
Zdzisław Komarzański
Mariola Melchert

59 821 58 23
721 154 641
601 422 297
668 956 531
600 126 867
607 707 504
513 021 316
504 835 209
602 110 265
603 507 291
605 591 339
514 398 518
728 895 193

SOŁTYS

50-lecie zawarcia związku małżeńskiego - Złote Gody
W roku 2017 w naszej gminie Złote Gody świętować będą cztery małżeństwa
Z tej okazji życzymy wszystkim Szanownym Jubilatom dalszej wspólnej wędrówki w stronę kolejnych, jeszcze okazalszych, jubileuszy.
Życzymy także aby zdrowie Państwu dopisywało, i abyście ciągle byli otoczeni przez kochające grono najbliższych Wam osób.
Wszystkiego dobrego!
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Numery telefonów i zakresy realizowanych zadań pracowników UG Tuchomie
Imię i nazwisko
Jerzy Lewi Kiedrowski

Telefon

Pokój

59 821 50 40

5

Wójt Gminy Tuchomie
Referat Organizacyjno-Prawny
Sektetarz Gminy, organizacja pracy urzędu, współpraca z sołectwami, wybory i referenda, zdrowie publiczne,
transport publiczny, współpraca z gminnymi jednost. organizacyjnymi;
sekretariat, obsługa techniczno-organizacyjna Rady Gminy i komisji, archiwum;

Jacek Żmuda-Trzebiatowski

59 821 50 41

5

Jolanta Rudnik

59 821 50 40

5

Marcin Kuzio

59 821 50 46

2

Iwona Grudnowska

59 821 50 47

11

Stanisław Czupryn

59 821 50 45
609601525

3

59 821 75 02

3

59 821 50 42

3

Elżbieta Lipka

Zakres realizowanych zadań

obsługa informatyczna, ochrona danych osobowych, pozyskiwanie środków zewnętrznych;
gospodarka komunalna i mieszkaniowa, umowy najmu lokali, kadry pracownicze, sprawy bhp, prace społecznieużyteczne (w tym rozliczanie)
Referat Gospodarczy
Kierownik, Z-ca Wójta, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje i remonty, gminne, nadzór nad
robotami publicznymi, pracami interwencyjnymi, pracami społecznie-użytecznymi, utrzymanie dróg (w tym
odśnieżanie)
uzgadnianie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, sprawy z zakresu
budownictwa, zamówienia publiczne;

Agnieszka Wantoch Rekowska

gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, wydawanie
zaświadczeń o funkcji w planie, podziały geodezyjne gruntów gminnych;

59 821 50 51

Tomasz Rohde

3

utrzymanie porządku i czystości, gospodarka odpadami, sprawy administrowania drogami

Piotr Jutrzenka-Trzebiatowski

59 821 50 55
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gminnymi, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;
zwrot akcyzy dla rolników, zaopatrzenie w wodę (wodociągi) i odprowadzanie ścieków, decyzje dot. usunięcia
drzew i krzewów, sprawy z zakresu prawa wodnego, ochrona zwierząt, łowiectwo, ochrona gruntów rolnych i
leśnych, rejestr gospodarstw agroturystycznych;
Referat Finansowy

Danuta Kiedrowska

59 821 50 52

15

Skarbnik Gminy, finanse publiczne, podatki i opłaty lokalne, rachunkowość;

Anna Trzecińska

59 821 75 01

16

płace, rozliczanie składek ZUS i podatków, ryczałty sołtysów, radnych i strażaków;

Aniela Kasprowicz

59 821 50 50

16

kasa, zaświadczenia o hektarach przeliczeniowych, podatki rolny, leśny, od nieruchomości;

Lucyna Węsierska

59 821 75 08

16

księgowanie wydatków budżetowych, prowadzenie rachunkowości;

Agnieszka Jereczek

59 821 75 06

16

księgowość podatkowa, zaległości podatkowe, rozliczanie inkasa, fundusz sołecki;

Weronika Cyrson

Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Wojskowych, Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik, sprawy dot. stanu cywilnego, ewidencja ludności (w tym dowody osobiste), sprawy przeciwpożarowe,
59 821 50 44
10
Ochotnicze Straże Pożarne, informacja niejawna;
sprawy dot. oświaty, sprawy dot. powszechnego obowiązku obrony, nadawanie numerów porządkowych
59 821 50 54
9
nieruchomości;
Referat ds. pozyskiwania śr. zewnętrznych i promocji
Kierownik, ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż alkoholu; współpraca z organizacjami
59 821 75 04
6
pozarządowymi, pozyskiwanie środków zewnętrznych, promocja;
59 821 75 05
6
Koordynator projektu UE Nowoczesna Oświata, pozyskiwanie środków zewnętrznych,

Joanna Kułakowska

59 821 50 53

13

Kierownik, Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych;

Halina Wantoch Rekowska

59 821 50 49

12

Jarosław Janikowski

59 821 50 49

12

Krystyna Borowska

59 821 75 07

7

Pracownik Socjalny, świadczenia z pomocy społeczenj, zespół interdyscyplinarny;
Pracownik Socjalny, świadczenia z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, stypendia socjalne,
karta dużej rodziny;
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, kasa GOPS, PROGRAM 500+, świadczenia z ustawy "za życiem".

Bank Spółdzielczy

59821 56 79

8

Robert Żmuda Trzebiatowski
Mateusz Kloskowski

Małgorzata Wnuk Lipińska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

BANK

OSP w Gminie Tuchomie
W 2016 r. obchodziliśmy w naszej gminie piękny jubileusz 70-lecia OSP Tuchomie wraz z nadaniem sztandaru tej jednostce. W Kramarzynach
otwarto Klub Strażaka, po przeprowadzeniu gruntownego remontu pomieszczeń remizy OSP. Wszystkie jednostki (dziewięć) z naszej gminy
wyposażone są w nowe motopompy Tohatsu. Zakupiony został również pierwszy deﬁbrylator, który będzie służył do ratowania życia
mieszkańców naszej gminy.
Rodzaj zdarzenia
pożary
drogowe
dowożenie wody
poszukiwania osób
owady
powalone drzewa
kierowanie ruchem
zabezpieczenie niewypału
zerwany dach
fałszywe alarmy
inne
OGÓŁEM

Tuchomie
12
19
11
1
14

Liczba zdarzeń dla poszczególnych OSP
Trzebiatkowa Kramarzyny
Tągowie Piaszno
3
2
1
1
1
8
4
1

1
1

1

1
1
16
74

1
1
1
20

1
6

2

1

Więcej informacji na stronie www.tuchomie.osp.org.pl
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Razem
17
21
11
4
23
4
1
1
1
2
18
103

Zdarzenia w Gminie Tuchomie w 2016 r.
W roku 2016 jednostki OSP z Gminy Tuchomie
uczestniczyły ogółem w 101 zdarzeniach,
ponadto odnotowano 2 fałszywe alarmy.
Jednostki OSP z Ciemna, Modrzejewa, Nowych
Hut i Tuchomka w ubiegłym roku nie brały
udziału w zdarzeniach.
Nowym Prezesem Zarządu Oddziału
Powiatowego OSP został dh Wojciech Megier
z gminy Lipnica. Z naszej gminy w Prezydium
ZOP OSP znaleźli się: dh Wiesław Bezhubka
(skarbnik) oraz dh Jerzy Lewi Kiedrowski
(członek prezydium).

Kalendarz imprez na rok 2017
STYCZEŃ
Gala sportu
Givova – turniej piłkarski
LUTY
ź Święto nalewki, wina i piwa domowej
roboty
ź Bal Bogusława X – 500 Lecie nadania
Trzebiatkowej
MARZEC
ź Powiatowy Konkurs Wiedzy o
Samorządzie Lokalnym
ź D z i e ń ko b i e t w p o s z c z e g ó l n y c h
sołectwach
KWIECIEŃ
ź Nałogom Stop
MAJ
ź Święto ﬂagi gminno-paraﬁalne
(Tuchomie)
ź Piknik nad jeziorem Naleton
(Trzebiatkowa)
ź Bieg majowy Kramarzyny
ź Noc Muzeów - Osada Gotów w Piasznie
ź Noc muzeów – Izba Regionalna w
Modrzejewie
ź Festyn w Masłowiczkach
ź
ź

CZERWIEC
ź Piknik ekologiczny – gminny dzień
dziecka w Tuchomku
ź Zawody strażackie (Tuchomie)
ź Noc Świętojańska w Tuchomiu
ź Festyn w Masłowicach Trzebiatkowskich
ź Festyn w Zagonach
ź Fe s wa l s m a ków re g i o n a l nyc h
(Trzebiatkowa)
ź Zjazd ciągników marki New Holand
ź Biwak gmino-paraﬁalny
LIPIEC
ź Kaszubski tułacz
ź 70 lecie osp oraz festyn integracyjny w
Modrzejewie
ź Kaszubski Triatlon w Ciemnie
ź Festyn w Tuchomku
ź BM HORS w Tągowiu impreza jeździecka
ź Tuchomska Pętla
ź Dni Tuchomia
SIERPIEŃ
ź Festyn w Kramarzynach
ź Święto Swojskiego Chleba połączone z
festynem w Piasznie
ź Festyn w Tągowiu

Malowanie na betonie
Fes wal starych rzemiosł w Modrzejewie
X Spotkania organowe – koncert w
kościele św. Wojciecha
ź Święto Kuźni w Nowych Hutach
WRZESIEŃ
ź Forum Animatorów Kultury
ź Dożynki gminno-paraﬁalne
PAŹDZIERNIK
ź Święto dyni w CMS
ź Święto kapusty w Modrzejewie
ź Święto ziemniaka w Kramarzynach
ź Ś w i ę to g r z y b ó w w M a s ł o w i c a c h
Trzebiatkowskich
ź Święto ziemniaka w Masłowicach
Tuchomskich
LISTOPAD
ź Święto Niepodległości
ź Święto kaczki w Zagonach
ź Uroczyste otwarcia boisk w Ciemnie i
Kramarzynach
GRUDZIEŃ
ź Mikołajki w poszczególnych sołectwach
ź
ź
ź

Zajęcia odbywające się w GOK Tuchomie
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Tańce dawne „Bractwo Rycerskie Grodu Chocimierza”
Zespół Sami Swoi
Kapela kaszubska „The Gzubers”
Zajęcia baletowe (według grup wiekowych)
Zajęcia taneczne indywidualne
Taniec orientalny

ź
ź
ź
ź

Grupa akrobatyczna
Warsztaty rękodzielnicze w ośrodku oraz na świetlicach wiejskich
Kółko gier planszowych (spotkania raz w miesiącu)
Zajęcia sportowe (orliki, sale sportowe przy szkołach)

Zajęcia sportowe na terenie gminy Tuchomie
Poniedziałek
16:00-18:00 Orlik Trzebiatkowa
18;00-20:00 Kramarzyny
17:00-19:00 Orlik Tuchomie (r. 2002-2004)
Wtorek
16:00-18:00 Orlik Trzebiatkowa (szkoła podstawowa)
16:00-18:00 Orlik Tuchomie (r. 2005-2009)
18:00-20:00 Orlik Tuchomie (r. 1999-2001)
19:00-20:30 Orlik Tuchomie (senior)
Środa
12:30-15:00 sala Kramarzyny (szkoła podstawowa, gimnazjum)
19:50-20:50 ZUMBA - sala gimnastyczna przy ZS w Tuchomiu

Godziny otwarcia instytucji kultury
GOK Tuchomie - od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-19.00
CMS w Tuchomiu - od poniedziałek do piątku w godz. 7.30-15.30

Czwartek
16:00-18:00 Orlik Trzebiatkowa (gimnazjum)
16:00-18:00 Orlik Tuchomie (r. 2005-2009)
18:00-20:00 Orlik Tuchomie (r. 1999-2001)
19:30-20:30 Orlik Trzebiatkowa (oldboys)
Piątek
16:00-18:00 Orlik Trzebiatkowa (szkoła)
18:00-20:00 Orlik Trzebiatkowa (r. 1999-2001)
18:00-20:00 sala Kramarzyny
17:00-19:00 Orlik Tuchomie (r. 2002-2004)
19:00-20:30 Orlik Tuchomie (senior)
Sobota
17:00-19:00 Orlik Tuchomie (r. 2005-2009)

WOK Kramarzyny - od wtorku do soboty w godz. 16.00-20.00
WOK Trzebiatkowa - od wtorku do soboty w godz. 16.00-20.00

We wszystkich obiektach godziny otwarcia mogą ulec zmianie w związku z organizacją imprez.
Dzienny Dom Senior – Wigor
Działa w budynku Centrum Międzynarodowych Spotkań, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00. Zapraszamy na
atrakcyjne zajęcia mieszkańców gminy w wieku 60+.
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Gala Sportu Gminy Tuchomie

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Tuchomie

Podpisanie umów na modernizację dróg w Tuchomiu
Fes wal Starych Rzemiosł w Izbie Regionalnej w Modrzejewie

Uroczyste nadanie sztandaru OSP Tuchomie

Biegi uliczne „Tuchomska Pętla”

Nowa nawierzchnia asfaltowa w Modrzejewie

