Numery telefonów i zakresy realizowanych zadań pracowników UG Tuchomie
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

Elżbieta Lipka
Agnieszka Wantoch Rekowska
Tomasz Rohde

59 821 50 45
609601525

3

59 821 75 02

3

59 821 50 42

3

59 821 50 51

3

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;
gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, wydawanie

59 821 50 55

11

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

Małgorzata Wnuk Lipińska

ZEBRANIA WIEJSKIE, FUNDUSZ SOŁECKI, INWESTYCJE, SPRAWY BIEŻĄCE

ZEBRANIA WIEJSKIE - WRZESIEŃ
ZAPRASZAMY!

utrzymanie porządku i czystości, gospodarka odpadami, sprawy administrowania drogami

Piotr Jutrzenka-Trzebiatowski

Mateusz Kloskowski

BIULETYN INFORMACYJNY
GMINY TUCHOMIE

zaświadczeń o funkcji w planie, podziały geodezyjne gruntów gminnych;
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

Robert Żmuda Trzebiatowski

Lipiec 2017

Imię i nazwisko
Jerzy Lewi Kiedrowski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchomie!
Przedkładamy Państwu kolejne wydanie Biuletynu Informacyjnego, zawierającego istotne informacje
dotyczące funkcjonowania samorządu gminnego. Zawiera on między innymi informacje
o realizowanych przedsięwzięciach i inwestycjach oraz o naszych planach i zamierzeniach. Biuletyn
stanowić ma również materiał, który ułatwi mieszkańcom przygotowanie propozycji zadań
do funduszu sołeckiego na rok 2018. To bardzo ważna sprawa, tym bardziej że środków w ramach
funduszu sołeckiego jest z roku na rok coraz więcej.

BANK

Zachęcamy do lektury

Zwiedzaj Gminę Tuchomie z mul medialnym przewodnikiem - zeskanuj kod i zainstaluj aplikację na swoim smar onie

Urząd Gminy Tuchomie
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
www.tuchomie.pl

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Bezhubka

Wójt
Jerzy Lewi Kiedrowski

Tuchomie, sierpień 2016 r.

Przebudowa ul. Adama Mickiewicza w Tuchomiu

Termin wykonania zgodnie z umową 30.08.2017 r.

Część nowej nawierzchni od Dk20 do M. Trzebiatkowskich

Przebudowa ul. Sportowej w Tuchomiu

Przebudowa ul. Kościelnej w Tuchomiu

Przebudowa ul. Lipowej w Tuchomiu

Przebudowa ul. Szkolnej w Tuchomiu

3

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
W ramach inwestycji zmodernizowane zostanie 10 budynków użyteczności publicznej:
ź 7 budynków OSP - w Kramarzynach, Nowych Hutach, Modrzejewie, Piasznie, Tągowiu,Trzebiatkowej i Tuchomiu, na łączną kwotę 1,2 mln zł,
doﬁnansowanie - 0,9 mln zł;
ź budynki szkolne w Tuchomiu i Kramarzynach, za kwotę 1,1 mln zł z czego doﬁnansowanie to 0,9 mln zł;
ź budynek świetlicy wiejskiej w Masłowicach Trzebiatkowskich wraz z modernizacją ogrzewania - zastosowano pompę ciepła, za kwotę
171.999,51 zł, z czego doﬁnansowanie to 140.000,00 zł.
Wszystkie obiekty będą jak nowe oraz podniesie się ich standard dzięki zastosowaniu ogrzewania za pomocą pomp ciepła. Termin zakończenia
inwestycji zgodnie z umową to połowa sierpnia.

Zespół Szkół w Tuchomiu

Świetlica Wiejska w M. Trzebiatkowskich

Szkoła w Kramarzynach

Remiza OSP w Trzebiatkowej

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kramarzynach

P

,

M
T
Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i redukcji emisji CO2, a poprzez to kosztów jego utrzymania. Zakres przedmiotowy
inwestycji zakłada wymianę obecnych energochłonnych i nieefektywnych opraw sodowych na oprawy wykonane w technologii LED
(zapewniającej niski pobór energii elektrycznej, emitujące oświetlenie bliższe naturalnemu, święcące światłem rozproszonym, nieoślepiającym
użytkowników) wraz z zastosowaniem autonomicznej redukcji mocy w oprawach, a także wymianę przewodów zasilających oprawę,
zabezpieczenia wraz z zaciskami na liniach napowietrznych dla opraw oświetleniowych.
K
- 767 153,77 ,
- 652 080,70 . R
2017/2018 .
4
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W ramach projektu planuje się budowę boiska tartanowego do gry w koszykówkę i siatkówkę wraz z placem zabaw (piaskownica, huśtawki,
karuzela itp.) oraz siłownią zewnętrzną. Kompleks ten ma powstać na miejscu obecnego boiska znajdującego się w centrum wsi.
K
- 417.000,00 ,
- 181.380,00 ,
- 5.700,00 . R
2017/2018 .

M
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W ramach inwestycji planuje się znaczne powiększenie sali widowiskowej (do ok 210 m2) oraz dobudowę zewnętrznej klatki schodowej, windy
dla osób niepełnosprawnych, toalet i aneksu kuchennego.
K
- 450.000,00 ,
- 243 436,00 . R
2017/2018 .

B
W ramach projektu na terenie gminy zostanie wykonana instalacja/wymiana syren elektronicznych wraz z urządzeniami sterującymi i zasilaniem
we wszystkich jednostkach OSP oraz instalacja stacji bazowej w Urzędzie Gminy.
K
- 389.585,47 ,
- 331.147,65 ,
- 58.437,82 . R
2018 .
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Gmina Tuchomie bierze udział w ogromnym, strategicznym przedsięwzięciu dla województwa pomorskiego pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe
polegającym na zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej. Na terenie Gminy Tuchomie
powstaną dwie przystanie i jeden punkt etapowy na szlaku. Przystań w Tuchomiu przy boisku treningowym (tzw. basenie), przystań
w Modrzejewie przy pozostałościach dawnego młyna oraz punk etapowy w Modrzejewie przy Zagrodzie Regionalnej.
K
- 560.000,00 ,
- 448.000,00 ,
- 112.000,00 . R
2018 .
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Przedmiotem projektu będzie montaż instalacji OZE (ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę) na
12 budynkach użyteczności publicznej. Ponadto 118 mieszkańców zadeklarowało chęć przystąpienia do projektu. Łącznie zaplanowano: 27
kotłów na biomasę, 15 instalacji fotowoltaicznych, 15 pomp ciepła, 61 instalacji solarnych.
UWAGA - ze względu na dużą ilość złożonych wniosków przesunięto termin ogłoszenia wyników na IV kw. 2017 r.
K
- 3.063.380,49 ,
- 2.008.305,45 ,
- 1.055.075,04 .
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-

2

Przedmiotem projektu będzie montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na 15 budynkach użyteczności publicznej
K
- 1.235.986,74 ,
- 1.050.588,74 ,
- 185.398,74 .

P

G

T

Realizacja operacji zakłada przebudowę wraz z wyposażeniem byłego budynku świetlicy wiejskiej w Tuchomiu na bibliotekę główną.
Wyremontowany i wyposażony obiekt będzie stanowił niezależną funkcjonalnie całość o powierzchni 340 m²
K
- 897.805,00 ,
- 673.350,0 ,
- 224.455,00 .

D

P

D
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Cztery projekty z Gminy Tuchomie biorące udział w konkursie Partnerstwa Dorzecza Słupi otrzymały doﬁnansowanie o łącznej wartości
95.232,00 zł. Wśród zwycięzców znalazły się dwa wnioski Stowarzyszenia Miłośników Gminy Tuchomie. Pierwszy projekt pt. ”Animacja
kulturalna grup defaworyzowanych w Gminie Tuchomie poprzez wymianę międzypokoleniową pieśni tradycyjnej, piosenki biesiadnej
i tańca”. Drugi to „Jarmark Tuchomski –promocja lokalnych produktów i usług z obszaru LDG”. Kolejny projekt to wniosek Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ciemnie pt.” Wsparcie społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Ciemno”.
Czwarty wniosek został złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kramarzynach pt. „Wspieranie aktywności lokalnej i integracja społeczna
mieszkańców sołectwa Kramarzyny”

D

K

D

P
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G

Projekt jest współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Wykorzystuje on doświadczenia różnych organizacji
z dotychczasowych działań konsultacyjnych, z włączania mieszkańców do działań partycypacyjnych i ze współpracy z administracją
publiczną. Konsultacje społeczne mają na celu włączenie mieszkańców w szerszym zakresie do wypowiadania się oraz ustalania
zawartości planów miejscowych i innych przedsięwzięć. Na stronie internetowej Gminy Tuchomie dodana została „zakładka”
Konsultacje Społeczne, a przy okazji imprez plenerowych konsultacje prowadzone będą bezpośrednio z mieszkańcami.
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Gmina Tuchomie realizuje projekt w ramach, którego prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające
kompetencje kluczowe dla uczniów oraz szkolenia nauczycieli Zespołu Szkól w Tuchomiu i Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kramarzynach.
W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół za kwotę ok. 327 tys. zł. Dotychczas w projekcie bierze udział 403 uczniów oraz
zostało przeszklonych 54 nauczycieli.
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Główne działania w projekcie to:
modernizacja istniejącej bazy przedszkolnej w Kramarzynach i Trzebiatkowej, dostosowanie placówki w Kramarzynach i Tuchomiu do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami (podjazd dla wózków, pracowania rehabilitacyjna), zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do placówek
przedszkolnych, organizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci oraz rozwijających kompetencje kluczowe, organizacja
zajęć specjalistycznych: logopedyczne, metoda krakowska, socjoterapeutyczne, terapeutyczne (również z udziałem rodziców).
Dodatkowym elementem projektu jest przeszkolenie kadry dydaktycznej przedszkoli m.in. z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii
ICT w pracy z dzieckiem, efektywnej pracy z dzieckiem i budowaniem realacji, kompleksowej diagnozy dziecka, rozpoznawania potrzeb
rozwojowych dzieci, współpracy w zespole samokształceniowym jako uzupełnienie działań skierowanych do dzieci. Uczniów oraz dzieci
przedszkolne serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektów.

O
W związku z reformą oświaty od 1 września 2017 r., w szkołach nastąpią zmiany:
szkoły podstawowe z sześcioletnich staną się ośmioletnimi,
uczniowie po klasie szóstej rozpoczną naukę w klasie siódmej szkoły podstawowej,
rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, szkoły nie przeprowadzą naboru do I klasy gimnazjum, w roku szkolnym 2017/18 w szkołach
funkcjonować będą jedynie klasy II i III gimnazjum;
ź wprowadzone zostaną nowe podstawy programowe w klasach I, IV oraz VII szkoły podstawowej
ź
ź
ź

ZS w Tuchomiu

ZSPiG w Kramarzynach

Ogółem Gmina
Tuchomie

2016/

2017/

2016/

2017/

2016/

2017/

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Liczba oddziałów - szkoła

15

15

9

9

24

24

Liczba uczniów - szkoła

Rok szkolny

318

315

162

154

480

469

Liczba oddziałów - przedszkole

4

4

2

2

6

6

Liczba dzieci – przedszkole

99

91

40

40

139

131

Liczba nauczycieli

38

36

22

23

60

59

Pracownicy administracji
i obsługi

15

15

10

10

25

25

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez obecnego wykonawcę usług - Zakład Zagospodarowania
Odpadów Sierzno Sp. z o.o.. ZZO Sierzno odbierze odpady z wszystkich nieruchomości w gminie i przetransportuje je do Regionalnej Instalacji
w latach 2018-2020 za łączną kwotę 721.224,00 zł, czyli 240.408,00 zł rocznie. Pomimo 10% wzrostu ilości odpadów w okresie ostatnich 2 lat,
koszt miesięczny będzie wyższy jedynie o 121,86 zł. Nowości, jakie wprowadzono na lata 2018-2020:
ź Edukacja ekologiczna – ﬁrma będzie miała obowiązek przeprowadzenia prelekcji dla uczniów szkół w Tuchomiu i Kramarzynach, dotyczących
segregacji oraz właściwego postępowania z odpadami.
ź Stały rabat – ﬁrma udzieli Gminie 15% rabatu miesięcznie od kosztów odbioru zmieszanych odpadów komunalnych po wprowadzeniu
kompostowników. Dzięki takiemu rozwiązaniu koszt całej usługi stanie się tańszy o 250 zł miesięcznie w porównaniu do kosztów
ponoszonych obecnie.

Szacunek łącznych kosztów systemu gospodarki odpadami na lata 2018-2020:
Rodzaj kosztu
koszt odbioru i transportu + edukacja
koszt zagospodarowania
koszt PSZOK
Razem

Koszty gospodarki odpadami w latach
2018
2019
2020
240 408,00 zł
240 408,00 zł
240 408,00 zł
102 962,34 zł
104 211,18 zł
106 296,21 zł
13 000,00 zł
14 500,00 zł
17 000,00 zł
356 370,34 zł
359 119,18 zł
363 704,21 zł

Wpływy od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ok. 360 tys. rocznie. W chwili obecnej
z opłatami zalega około 5% właścicieli nieruchomości.
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W dniu 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19). Rozporządzenie to nakłada na Gminy kolejne obowiązki dotyczące
systemów gospodarki odpadami:
ź obowiązek wprowadzenia selektywnej zbiórki kolejnej frakcji odpadów – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów,
ź obowiązek jednolitej kolorystyki pojemników na odpady i sposobu ich oznaczenia, tj. opakowania z papieru i tektury zbierane mają być
w pojemnikach koloru niebieskiego z napisem „Papier”, metale i tworzywa sztuczne zbierane mają być w pojemnikach koloru żółtego
z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, opakowania ze szkła zbierane mają być w pojemnikach koloru zielonego z napisem „Szkło”,
natomiast odpady ulegające biodegradacji w pojemnikach koloru brązowego z napisem „Bio”. Te same wytyczne odnoszą się do worków
przeznaczonych do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów.
Kolorystykę pojemników należy dostosować w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, natomiast ich oznaczenie odpowiednimi
napisami w terminie 6 miesięcy.
Umowy na odbiór odpadów, które zostały podpisane przed wejściem w życie rozporządzenia, a które nie przewidują selektywnej zbiórki
bioodpadów mogą zachować swoją ważność do 30 czerwca 2021 r. W związku z tym, iż Gmina Tuchomie nową umowę podpisała w czerwcu
2017, czyli przed wejściem w życie rozporządzenia, selektywna zbiórkę odpadów biodegradowalnych wprowadzić będziemy musieli dopiero po
jej zakończeniu, czyli od 1 stycznia 2021 r.

R

PSZOK

T

W ramach partnerskiego projektu pod nazwą "Budowa, rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) wraz z ich wyposażeniem", Gmina Tuchomie otrzyma 485.120,50 zł. W ramach przedsięwzięcia PSZOK zostanie powiększony oraz
wyposażony w specjalistyczny sprzęt pozwalający na poprawę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na ternie gminy.
Na dodatkowym utwardzonym i ogrodzonym terenie o powierzchni 500m² staną takie urządzenia jak: prasa kontenerowa; rozdrabniacze:
styropianu, drewna, gruzu; 2 wagi w tym jedna najazdowa do ważenia pojazdów dostarczających odpady; dodatkowy kontener na sprasowane
odpady; ładowarka kołowa.
Na dobudowanym terenie PSZOK stanie również wiata o powierzchni 35 m², a także „Punkt ponownego użycia” jako zabudowa kontenerowa
z wydzieloną częścią magazynową oraz socjalno-biurową. W „Punkcie ponownego użycia” przechowywane będą przedmioty nadające się do
ponownego wykorzystania, które przekazywane będą mogły być nieodpłatnie potrzebującym. REALIZACJA - 2017/2018 r.

K

368

Podczas naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie polegającym na wyposażeniu w kompostowniki nieruchomości zlokalizowanych na
terenie gminy Tuchomie wpłynęło łącznie 368 deklaracji plus 41 dot. mieszkań gminnych, spośród 1070 zamieszkałych nieruchomości, co
oznacza że wolę przystąpienia do projektu wyraziło ok. 38% gospodarstw domowych z terenu gminy.
Planowany termin ogłoszenia naboru z Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego będziemy się starać o środki, to grudzień 2017 r.
Wniosek składany będzie w partnerstwie z innymi gminami, wstępnie zainteresowanie wyrazili już Wójtowie Gmin Studzienice i Czarna
Dąbrówka.

D
30 stycznia 2017 r. została podjęta Uchwała Rady Gminy Tuchomie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na doﬁnansowanie
kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobie jej rozliczania.
Na podstawie w/w Uchwały wnioskodawca może uzyskać jednorazowe doﬁnansowanie na budowę własnego ujęcia wody w wysokości
stanowiącej 60% kosztów inwestycji. Pomoc ﬁnansową można uzyskać na wykonanie nowych studni wierconych dla istniejących budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i wielorodzinnych na terenie gminy Tuchomie, spełniając między innymi warunkami takie jak:
1) brak możliwości podłączenia nieruchomości z przyczyn technicznych lub ekonomicznych do zbiorczej sieci wodociągowej;
2) brak możliwości poboru wody z istniejącej, wyeksploatowanej studni wierconej zlokalizowanej na danej nieruchomości;
3) budowa wyłącznie studni wierconej o wydajności nie przekraczającej 5m3/dobę.
O doﬁnansowanie nie mogą ubiegać się właściciele nowopowstających budynków.

P

C

Do 31 października Gmina Tuchomie wspólnie w Powiatem Bytowskim przebuduje drogę w Ciemnie - od skrzyżowania w kierunku Trzebiatkowej
do granicy gminy w kierunku Gliśna Wielkiego łącznie z mostem. Koszt inwestycji to 1,5 mln zł. Wykonawcą jest ﬁrma DROMOS.

P

M

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy, który przebuduje 1,1 km drogi w Modrzejewie - kierunek na leśniczówkę. Droga zyska
nawierzchnię asfaltową, koszt przebudowy to 270.000,00 zł, z czego doﬁnansowanie to 120.000,00 zł.

P

M

Firma Lemar na odcinku 700 mb. poszerzyła drogę w Modrzejewie, koszt zadania to 85.000,00 zł
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E
Od października 2017 roku każdy mieszkaniec gminy będzie mógł samodzielnie zapoznać się z przebiegiem dróg gminnych. Umożliwi to
opracowywany obecnie przez ﬁrmę Gison z Krakowa system elektronicznej ewidencji dróg gminnych dla: 108 km dróg, 9 obiektów mostowych
a także 47 przepustów.
Dostęp do przeglądania graﬁcznej części sieci dróg będzie miał każdy z mieszkańców poprzez stronę internetową Gminy dzięki czemu zwiększy
się świadomość o przebiegu dróg gminnych oraz ich stanie. Wprowadziliśmy również dodatkowe oznakowanie dróg, podczas wyznaczania bądź
wznawiania granic stosowane będą żółte betonowe słupki wystające ok. 1m nad gruntem.

T
Gmina Tuchomie zamierza ubiegać się, wspólnie z gminami Słupsk, Damnica, Główczyce, Potęgowo, Kępice, Ustka oraz Powiatem Słupskim
o doﬁnansowanie projektu „Teleopieka w gminach partnerskich”, w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych”.
Teleopieka to dodatkowa usługa opiekuńcza, wykorzystująca nowoczesne technologie. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób
starszych, niesprawnych, chorych i innych, pozostających samotnie w swoich domach.
W ramach tego projektu planujemy m.in. wdrożenie systemu teleopieki dla 20 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Tuchomie.
Zakładamy, że w ramach projektu realizowane będą następujące działania: zakup sprzętu do obsługi teleopieki (opaski na rękę z przyciskiem
umożliwiającym wezwanie pomocy); szkolenia dla osób biorących udział w projekcie, pracowników socjalnych, sąsiadów; organizacja
wolontariatu sąsiedzkiego.
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W roku 2017 po raz kolejny otrzymaliśmy doﬁnansowanie Dziennego Domu Pobytu SENIOR – WIGOR, z przeznaczeniem na realizację zadania
pt.: „Bieżące funkcjonowanie placówki Dziennego Domu "Senior+" w Tuchomiu szansą na aktywizację społeczną dla seniorów”. W projekcie
prowadzone będą zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne dla seniorów. W ramach rozszerzenia oferty społeczno-kulturalnej zaplanowano
zorganizowanie zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjnych, aktywizujących społecznie
w tym: organizację 3 warsztatów komputerowych, organizację 10 warsztatów kulinarnych, organizację 10 warsztatów rękodzielniczoartystycznych, 20 warsztatów ruchowo-sportowo-rehabilitacyjnych, organizacja 5 warsztatów z aktywizacji społecznej, aktywizacja kulturalna
seniorów w tym: zorganizowanie 1 wyjazdu do kina, aktywizacja ruchowa seniorów: 1 wyjazd na basen.
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 tj. w godzinach funkcjonowania dziennej placówki „Senior+”
w Tuchomiu.
Wszystkich seniorów zapraszamy do udziału w zajęciach.

K
W czerwcu i lipcu br. na terenie gminy Tuchomie przeprowadzona zostanie kontrola warunków utrzymania psów. Podczas kontroli komisja
dokona sprawdzenia następujących danych: ilość psów, opłacanie podatku za psa, szczepienia psa, warunki utrzymania psa (długość łańcucha,
stan zdrowotny psa, posiadanie budy.
Kontrola dotyczyć będzie przede wszystkim sołectw, na terenie których nie została ona przeprowadzona w 2016 roku tj. Tuchomie, Kramarzyny,
Nowe Huty i Zagony, a także właścicieli u których w latach poprzednich stwierdzono nieprawidłowości.

K
W dniu 17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o Ochronie Przyrody, która zmienia zasady wycinki drzew i krzewów z terenów
prywatnych nieruchomości. Na podstawie nowelizacji zezwolenia na wycinkę nie są wymagane w przypadku drzew, których obwód pnia na
wysokość 5 centymetrów nie przekracza:
a. 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b. 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c. 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W przypadku zamiaru wycięcia drzew, których obwód jest większy od tych podanych powyżej właściciel nieruchomości zobowiązany jest
dokonać zgłoszenia do Urzędu Gminy. Zgłoszenie powinno zawierać Imię i Nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości oraz dołączony
rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na działce. Więcej informacji na temat wycinki można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Tuchomiu, pokój numer 11 lub pod numerem telefonu 59 821 50 55.

N

T

Rada Gminy Tuchomie realizując zapisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744 z późn. zm.), Uchwałą Nr XV/191/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniła
dwie nazwy ulic znajdujące się w miejscowości Tuchomie:
1. Mariana Buczka (w ocenie IPN: nazwisko działacza stalinowskiej konspiracji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 20. i 30. XX wieku –
Marian Buczek) na ulicę Buczka (w rozumieniu z Słownika Języka Polskiego: Buczka, nazwa od drzewa – mały buk),
2. Nowotki (w ocenie IPN: nazwisko działacza komunistycznego, przywódcę stalinowskiej konspiracji na ziemiach polskich (przerzucony na
ziemie polskie w 1941 roku - Marceli Nowotko), na ulicę Różana.
Wojewoda Pomorski zakwes onował i stwierdził nieważność wyżej wymienionej zmiany nazwy ulicy Buczka. W tej sytuacji to wojewoda
dokona zmiany nazwy tej ulicy. Ponadto Uchwałą Rady Gminy Tuchomie Nr XVI/203/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.
ulicy położonej na terenie miejscowości Tuchomie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 217 (od ulicy Brzozowej
w kierunku Sośnicy), nadano nazwę „ulica Sosnowa”.
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E
Sporządzana jest ewidencja gospodarstw domowych w zakresie rozwiązań gospodarki ściekowej. Nieruchomości, od których Urząd Gminy nie
ma informacji w jaki sposób odprowadzane są ścieki i osady z oczyszczalni przydomowych objęte zostaną kontrolą.

O

–

W związku z sygnałami, jakie w ostatnim sezonie zimowym docierały do gminy od mieszkańców co do sposobu i jakości odśnieżania dróg
gminnych i usuwania śliskości, postanowiliśmy dokonać zmian w sposobie realizacji tego zadnia.
Od najbliższego sezonu zimowego gmina zostanie podzielona na pięć obwodów odśnieżania (zamiast dotychczasowych trzech). Podział na
mniejsze obwody sprawi, że prace nad zimowym utrzymaniem dróg prowadzone będą w tym samym czasie w pięciu miejscowościach. Każdy
wykonawca będzie miał mniejszy zakres prac, więc czas reakcji ulegnie skróceniu. Wykonawcy mający siedzibę w obwodzie, który będą
utrzymywać zimą, znają lepiej specyﬁkę miejscowości oraz drogi którymi poruszają się mieszkańcy, w związku z czym nie będą mieli problemów
z dotarciem do każdego zabudowania. Wykonawcy wybierani będą na zasadach przetargu nieograniczonego. Zakłada się, że z każdym
z wykonawców podpisana zostanie umowa na świadczenie usług przez okres pięciu lat. Preferowani będą mniejsi wykonawcy mający siedzibę
w obwodzie, w którym zajmowali się będą zimowym utrzymaniem dróg. Do przetargu przystąpić będą mogli rolnicy posiadający większe
ciągniki. Jako nowe rozwiązanie planujemy również wprowadzenie miesięcznej stawki za pozostawanie w stanie gotowości do świadczenia usług
(wypłacana niezależnie od tego czy wykonawca będzie prowadził prace na drogach). Mamy nadzieję, że rozwiązania te przyczynią się do
usprawnienia realizacji zadania zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Tuchomie.
Prosimy o zgłaszanie uwag sołtysom lub poprzez stronę internetową Gminy Tuchomie - www.tuchomie.pl

G

T

Zainteresowanie gazem ziemnym wśród mieszkańców Tuchomia okazało się małe. Do programu „Czyste Powietrze Pomorza” zgłosiło się
zaledwie 16 osób. Wniosek o doﬁnansowanie w wysokości do 35% kosztów przyłączenia pieca i c.o. zostanie rozpatrzony dopiero we wrześniu
z powodu przejęcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przez administrację rządową. Termin realizacji ulegnie przesunięciu na 2018

P

,

Sukcesywnie każdego roku przybywa zielenie w postaci nowych klombów, rabat oraz nowych nasadzeń drzew i krzewów. Jeśli uważacie
Państwo, że zieleń powinna pojawić się w waszej okolicy to prosimy zgłaszać to sołtysom, radnym oraz podczas zebrań wiejskich.
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W sobotę 29 lipca na boisku przy Zespole Szkół w Tuchomiu odbędą się Dni Tuchomia.
W programie:
ź 17:00 - Party Clown
ź 18:00 - występy artystyczne dzieci z ZS w Tuchomiu
ź 19:00 - występ zespołu Trzy Gitary
ź 20:30 - występ gwiazdy wieczoru - zespół Skalars
ź 21:30 - Zabawa taneczna pod gwiazdami
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Serdecznie zapraszamy
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Jubileuszowa X edycja Tuchomskiej Pętli, niedziela 30 lipca. Start o godz. 16:00, zapisy od godz. 15:00. Biuro zawodów przy restauracji WIRAX.
Biegi w 8 kategoriach wiekowych.

D

G

W niedzielę 3 września 2017 r. w Kramarzynach odbędą się dożynki gminne – święto wszystkich rolników. Gminne święto plonów rozpocznie
uroczysta msza święta. Część oﬁcjalna odbędzie się na boisku przy ZSPiG w Kramarzynach. W programie m.in. konkurs wieńców dożynkowych
przygotowanych przez sołectwa oraz bogata część artystyczna. Podczas dożynek sołectwa będą prezentować przygotowane przez siebie stoły
biesiadne. Odbędzie się również tradycyjna już ekspozycja starego sprzętu rolniczego. Na dzieci czekać będą atrakcje wesołego miasteczka, a dla
wszystkich mieszkańców i gości przygotowany zostanie poczęstunek w postaci tradycyjnej grochówki.

70 -

OPS M

W sobotę 8 lipca strażacy z Modrzejewa obchodzili jubileusz 70-lecia działalności OSP.
Serdecznie gratulujemy, życzymy samych sukcesów i kolejnych jubileuszy
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Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo wniosku, uchwalonego przez
zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek taki powinien być
przekazany wójtowi przez sołtysa w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu
gminy. Wniosek musi zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów
i uzasadnieniem.
Wysokość środków funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo uzależniona jest od liczby mieszkańców tego sołectwa. Dopuszczalne
jest również wspólne realizowanie wniosków przez dwa lub więcej sołectw.
Do przykładowych zadań, jakie mogą być realizowane w ramach funduszu sołeckiego, należą: remonty chodników, ulic, dróg, parkingów,
utrzymanie zieleni, wyposażenie placów zabaw, boisk, konserwacja urządzeń, zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich, zakup opału,
ﬁnansowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, wsparcie OSP w zakresie zakupu sprzętu p.poż i inne.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców sołectw do aktywnego uczestnictwa w planowaniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2018,
poprzez zgłaszanie pomysłów do sołtysów w terminie do 20 sierpnia br., a następnie udział w zebraniach wiejskich, które odbędą się we
wrześniu br., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w niniejszym biuletynie.
Wysokość funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw w 2018 r. oraz terminy zebrań wiejskich

Lp.

Nazwa sołectwa

Kwota

Terminy zebrań wiejskich

1 MASŁOWICE TRZEBIATKOWSKIE

13 064,64 zł

13 wrzesień

2 NOWE HUTY

13 440,60 zł

5 wrzesień

3 ZAGONY

13 487,59 zł

6 wrzesień

4 MASŁOWICZKI

13 628,58 zł

7 wrzesień

5 PIASZNO

15 790,35 zł

12 wrzesień

6 MASŁOWICE TUCHOMSKIE + SOŚNICA

16 871,24 zł

11 wrzesień

7 TĄGOWIE

18 845,04 zł

14 wrzesień

8 TUCHOMKO

20 066,91 zł

15 wrzesień

9 CIEMNO

20 160,90 zł

21 wrzesień

10 MODRZEJEWO

29 042,97 zł

18 wrzesień

11 TRZEBIATKOWA

31 815,68 zł

19 wrzesień

12 KRAMARZYNY

40 039,83 zł

8 wrzesień

13 TUCHOMIE

46 995,09 zł

22 wrzesień

RAZEM

293 249,42 zł

W stosunku do poprzedniego 2017 roku zwiększono środki na fundusz sołecki o 50.000,00 zł

I
Przebudowa ul. Młyńskiej w Tuchomiu

2

Od początku bieżącej kadencji samorządów następuje systematyczne ograniczanie kompetencji samorządów: województw, powiatów i gmin.
Sytuacja taka powoduje, że samorządy mają coraz mniejsze możliwości działania i podejmowania decyzji w określonym zakresie. W przypadku
gmin dotyczy to likwidacji gimnazjów oraz wprowadzeniem ograniczeń związanych z funkcjonowaniem oświaty, m.in. ustalanie sieci szkół –
wymagana pozytywna opinia kuratora, zwiększenie liczby członków komisji konkursowych wskazywanych przez kuratora w przypadku
konkursów na dyrektorów szkół. Ponadto gminom ograniczono kompetencje związane z wycinką drzew. Gminy pozbawiono także możliwości
podejmowania decyzji jak wygląda zbiórka odpadów na ich terenie (np.: wprowadzenie jednolitych kolorów pojemników na odpady w całym
kraju – co oznacza dla gmin dodatkowe koszty).
W praktyce sytuacja taka oznacza, że gminy mają coraz mniej kompetencji decyzyjnych, a kompetencje te przypisywane są organom
administracji rządowej.

P
1. Nowa wieża widokowa (Góra Lemana) – posiadamy projekt techniczny, zostanie złożony wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej
o doﬁnansowanie.
2. Świetlica w Masłowiczkach – zlecono opracowanie projektu technicznego, zostanie złożony wniosek o doﬁnansowanie do Lokalnej Grupy
Rybackiej lub PROW.
3. Zamierzamy ubiegać się o środki PROW w ramach dodatkowego naboru wniosków na modernizację dróg, przy których znajdują się ﬁrmy:
Tągowie - BM Horse, Tuchomko – Rolmat, Tuchomie – ul. Łąkowa przy WIRAX – wniosek jesienią br. do PROW.
4. Budowa budynku z mieszkaniami pod wynajem – złożono zgłoszenie do rządowego programu MIESZKANIE+ realizowanego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.
5. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tuchomiu – wniosek przygotowywany do Agencji Rozwoju Pomorza.
6. Teleopieka w gminach partnerskich – partnerski wniosek o doﬁnansowanie, wspólnie z ośmioma gminami z powiatu słupskiego i bytowskiego
zostanie złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
7. Wsparcie dla organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, w tym OSP, w pozyskiwaniu środków z Partnerstwa Dorzecze Słupi. Nabory będą
dotyczyć projektów do 25 tys. zł. Jeden nabór planowany jest jeszcze w bieżącym roku oraz dwa w roku 2018.
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Dla wygody mieszkańców i kontrahentów urzędu od maja br. wszelkie opłaty, podatki i inne zobowiązania wobec Urzędu Gminy w Tuchomiu
można regulować również za pomocą kart płatniczych. Urząd, jak również nasi klienci nie będą ponosić żadnych kosztów z tytułu płatności
bezgotówkowych - to efekt naszych negocjacji z operatorem płatności.
Kasa urzędu czynna jest:
w poniedziałki - 9:00 - 16:00
od wtorku do piątku - 8:30 - 15:30
Zachęcamy do korzystania z nowej formy płatności.

Z
Od lutego br. nastąpiła zmiana personalna na stanowisku urzędniczym do spraw rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i turystyki. Dotychczas
zatrudniona Pani Hanna Spierewka została zastąpiona przez Pana Piotra Jutrzenka – Trzebiatowskiego z Kramarzyn.
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Podczas uroczystej gali w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie
wręczone zostały odznaczenia i pamiątkowe dyplomy za długoletnią
służbę na rzecz samorządu. Wśród jedenastu wyróżnionych osób
znalazł się również dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu
Pan Ludwik Szreder, który został odznaczony złotym medalem za
długoletnią służbę.

Historyczny awans do Klasy Okręgowej. Po 10 latach GKS Myśliwiec
Tuchomie wraca do V ligi, gdzie w dalszym ciągu będzie reprezentował
Gminę Tuchomie na arenie sportowej. Najlepszym strzelcem ligi został
zawodnik Myśliwca - Adam Gross. Serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów!
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