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BIULETYN INFORMACYJNY
GMINY TUCHOMIE

ZEBRANIA WIEJSKIE, FUNDUSZ SOŁECKI, INWESTYCJE, SPRAWY BIEŻĄCE

Przebudowana ul. Słowackiego w Tuchomiu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchomie
Modernizacja drogi płytami jumbo w Zagonach

Już od kilku lat w miesiącu sierpniu przekazujemy Państwu Biuletyn Informacyjny zawierający
zaproszenie na zebrania wiejskie, a także najistotniejsze informacje dot. naszej lokalnej wspólnoty
samorządowej. Znajdziecie tu Państwo informacje o zadaniach i przedsięwzięciach zrealizowanych
w bieżącym roku oraz tych planowanych. W biuletynie są również krótkie informacje, które mogą być
przydatne mieszkańcom. Dużo miejsca poświęciliśmy wrześniowym zebraniom wiejskim
we wszystkich sołectwach gminy, na których będzie dużo ważnych tematów.
Zachęcamy do zapoznania się z nowym biuletynem i uczestnictwa w zebraniach.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Bezhubka

Wójt
Jerzy Lewi Kiedrowski

Przebudowa GOK w Tuchomiu

Budowa węzła sanitarnego przy WOK w Trzebiatkowej
Urząd Gminy Tuchomie / www.tuchomie.pl

Modernizacja drogi do Masłowic Tuchomskich

Modernizacja drogi w Piasznie
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Tytuł operacji

-

2018
Koszty
całkowite
zadania /zł/

Zakres prac

Dywaniki asfaltowe w:
- Masłowicach Tuchomskich (Osada) dł. 961 mb za kwotę 109 tys zł;
Zadania w zakresie
dróg gminnych - asfalt - Piasznie dł. 1.142 mb za kwotę 119 tys. zł;
- Modrzejewie dł. 68 mb za kwotę 25 tys. zł;
- Nowych Hutach dł. 85 mb, za kwotę 25 tys. zł.
Drogi z kostki polbruk:
- w Ciemnie (dwa odcinki o pow. 113 m kw. i 120 m kw.) za kwotę 27 960 zł
- w Masłowicach Tuchomskich o pow. 340 m kw. za kwotę za kwotę 40 800 zł
- w Tuchomiu, ul. Słowackiego o pow. 410 m kw. za kwotę 41.750 zł
Zadania w zakresie
- w Kramarzynach, ul. Pogodna, 53 m kw. za 2.200 zł
dróg gminnych –
Drogi z płyt Jumbo:
polbruki i płyty Jumbo - w Kramarzynach, 57 mb za 9 212 zł
- w Kramarzynach ul. Kasztanowa (parking), 90 m kw. za 5 968 zł
- w Zagonach, 547 szt. płyt Jumbo, za kwotę 24 959 zł
- we wrześniu planuje się ułożenie płyt Jumbo w Tuchomku (35.000,00) i Masłowiczkach
(27.820,00)
Remonty mostów
gminnych

- remont mostu w Kramarzynach na Strudze Kramarzyńskiej - ul. Młyńska, za kwotę 9,3 tys. zł;
- remont mostu w Tuchomiu na rzece Kamienica – ul. Polna, za kwotę 25,2 tys. zł;
- na ukończeniu dokumentacja na most koło młyna w Kramarzynach (realizacja jeszcze w
bieżącym roku);

Dofinansow
anie /zł/

Wkład
własny

278 000,00

278 000,00

222.949,44

222.949,44

34 500,00

34 500,00

15.000,00

15.000,00

Źródło finansowania
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Wsparcie
modernizacji dróg
powiatowych

- poszerzenie drogi Tuchomie – Ciemno - 187,7 tys. zł; o 1,5m na długości 2,5 km
- przedłużenie asfaltu na drodze powiatowej w Masłowicach Trzebiatkowskich - 200 mb

431 400,00

215 700,00
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Realizacja Planu
Modernizacji Dróg
Gminnych

- zakupiono półciężarówkę IVECO za kwotę 63.960 zł
- zatrudniono drogomistrza do prowadzenia bieżących drobnych napraw;
- wznowiono granice na 20 km dróg z ustawieniem słupków „pas graniczny”;
- do utwardzenia dróg zużyto 2492 tony tłucznia za 131 641 zł oraz 457 ton żwiru za kwotę 8432
zł;

304 033,00

304 033,00
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Przetargi

Ogłoszono przetarg na budowę ul. Widokowej i ul. Tarasowej w Tuchomiu oraz druki przetarg
(na pierwszy nie wpłynęła żadna oferta) - 500 m drogi asfaltowej w Trzebiatkowej (do domu
socjalnego)

1 107 000,00

537 000,00

570 000,00

Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych i UM
Marszałkowski
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Budowa boiska
wielofunkcyjnego w
Ciemnie

- boisko o nawierzchni poliuretanowej (inwestor OSP Ciemno) za kwotę 168 tys. zł;
- zakup i montaż ławek, osprzętu sportowego na boisko, ogrodzenia i wiaty za kwotę ok. 105 tys.
zł (środki gminy).

273 000,00

168 000,00

105 000,00

PROW
2014 - 2020

8

Modernizacja
oświetlenia
zewnętrznego na
energooszczędne

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i
ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Tuchomie – zrealizowano w
ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wymieniono 419 opraw
oświetleniowych na oprawy LED.

89 668,00

Regionalnego Programu
Operacyjnego dla
Województwa
Pomorskiego na lata
2014-2020
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Budowa podjazdu dla
wózków osób
niepełnosprawnych
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Przebudowa budynku
GOK

Budowa podjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych i matek z wózkami w przedszkolu w ZS
w Tuchomiu wraz z przygotowaniem wyjścia ewakuacyjnego z przedszkola, jako dostosowanie
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w przedszkolu w ZS w Tuchomiu.
Zadanie współfinansowane z projektu: „Edukacja przedszkolna w Gminie Tuchomie”.
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu na centrum Aktywności Lokalnej
(zadanie realizowane przez stowarzyszenie Miłośnicy Gminy Tuchomie). Termin realizacji do
31.08.2018r.

Przebudowana droga w Ciemnie

620 000,00

530 332,00

130 000,00

90 000,00

40 000,00

Regionalnego Programu
Operacyjnego dla
Województwa
Pomorskiego na lata
2014-2020

492 000,00

243 436,00

248 564,00

PROW
2014 - 2020

Droga z kostki w Masłowicach Tuchomskich

Nowy most na Kamienicy w Tuchomiu (ul. Polna)

Nowe boisko wielofunkcyjne w Ciemnie
3

Modernizacja oświetlenia ulicznego w całej gminie (oprawy LED)

Budowa podjazdu dla wózków przy szkole w Tuchomiu

P
Lp.

Tytuł operacji

11

Budowa wraz z
wyposażeniem gminnego
żłobka w Tuchomiu

12

Budowa trzech
rozszerzonych stref
aktywności w
miejscowości Tuchomie,
Tuchomko oraz Ciemno

13

Instalacja odnawialnych
źródeł energii gmin
Borzytuchom Czarna
Dąbrówka i Tuchomie

14

Budowa, rozbudowa i
modernizacja punktów
selektywnego zbierania
odpadów komunalnych
(PSZOK) wraz z ich
wyposażeniem na terenie
gmin Miastko,
Dziemiany, Lipnica i
Tuchomie.

15

Pomorskie szlaki
kajakowe

16

Zrównoważony rozwój
infrastruktury kulturalnorekreacyjnej poprzez
budowę wieży
widokowej w Piasznie
oraz świetlicy wiejskiej w
Masłowiczkach

17

Selektywne alarmowanie

18

Rozbudowa sieci
wodociągowej
Wymiana studzienek
kanalizacji sanitarnej
Wymiana pieca i sieci CO
w budynku szkoły w
Trzebiatkowej
Węzeł sanitarny przy
WOK Trzebiatkowa
Uaktywnienie
mieszkańców Gminy
Tuchomie poprzez zajęcia
warsztatowe

19
20
21

22

23

„Funkcjonowanie
placówki Dziennego
Domu „Senior +” w
Tuchomiu szansą na
aktywizację społeczną dla
seniorów w gminie
Tuchomie”

Koszty
całkowite
zadania /zł/

Zakres prac
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowa gminnego żłobka wraz z jego wyposażeniem o
wielkości ok.225m2, który obejmować będzie następujące pomieszczenia: 2 sale,
szatnia+wózkownia, łazienki( osobna dla dzieci,osobna dla gości, łazienka z brodzikiem),
stołówka, zaplecze kuchenne, pokój biurowy, pomieszczenie socjalne, taras zadaszony z
wydzielonym placem zabaw. Ze środków tych planuje się zakup wyposażenia zaplecza
kuchennego.
Wyłoniony wykonawca (firma RECA), termin realizacji do końca 2018 r.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wybudowanie 3 Otwartych Stref Aktywności na terenie
Gminy Tuchomie. Strefy Aktywności miałby powstać w: Tuchomie ul. Słoneczna, Tuchomko –
plac za starą szkołą, Ciemno – plac obok Sali wiejskiej.
Zakres prac dla każdego z zadań obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, elementów
siłowni plenerowej, strefy relaksu, placu zabaw, dojść i chodników, ogrodzenia, zieleni, robót
porządkowych.Wyłoniony wykonawca – firma Maliszewski, termin realizacji 7.11.2018 r.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: 118 instalacji u mieszkańców gminy Tuchomie na
podstawie złożonych deklaracji w tym: panele fotowoltaiczne-15 szt., kolektory słoneczne –
61 szt., pompy ciepła – 15 szt., kotły na biomasę – 27 szt.; Ponadto projektem objęte będą
budynki użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Gminy, Hydrofornie w Trzebiatkowej,
Masłowicach Tuchomskich, Tągowiu, Modrzejewie, Trzebiatkowej, Masłowicach
Tuchomskich, Przepompownia ścieków w Ciemnie i w Modrzejewie, GOK w Tuchomiu, CMS
w Tuchomiu, WOK w Kramarzynach, WOK w Trzebiatkowej.
Przygotowywany przetarg – termin realizacji do maja 2019 r.
Zakres prac polega na rozbudowie i doposażeniu PSZOK w Tuchomiu: utwardzenie terenu,
ogrodzenie, montaż bramy i furtki, wiata/zadaszenie do przechowywania urządzeń
wrażliwych na warunki atmosferyczne oraz odpadów selektywnie zebranych; zakup i
montaż: prasy kontenerowej do odpadów gabarytowych oraz do puszek aluminiowych,
butelek PET i makulatury, rozdrabniaczy, wagi najazdowej i małej ładowarki kołowej,
kontenera, zestawu narzędzi, Punkt ponownego użycia” - funkcja mag. oraz biurowosocjalna, zestawu komp. W trakcie wyłaniania wykonawców i dostawców.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: wykonanie przystani kajakowej w Tuchomiu, przystani
kajakowej – Izba Regionalna w Modrzejewie, Przystani kajakowej – Młyn Modrzejewo,
oznakowanie: CMS, Modrzejewo Poręby, Modrzejewo most.
Ogłoszony kolejny (czwarty) przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Zakres operacji obejmuje: budowa wieży widokowej w Piasznie; świetlicy wiejskiej w
Masłowiczkach.
Przygotowywany przetarg z terminem realizacji kwiecień 2019 r.

Dofinansowanie
/zł/

Wkład
własny

Źródło
finansowania

696 923,00

400 000,00

296 923,00

Minister Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej
konkurs
„MALUCH+” 2018.

425 580,09

150 000,00

275 580,09

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

966 641,97

Regionalnego
Programu
Operacyjnego dla
Województwa
Pomorskiego na
lata 2014-2020

130 609,50

RPO- Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Pomorskiego na
lata 2014-2020

3 128 867,42

615 730,00

2 162 225,45 zł

485 120,50 zł

504 899,45

429 164,53

75 734,92

514 334,19

219 900,00

294 434,19

W drugim przetargu wyłoniono wykonawcę, termin realizacji przesunięto do końca marca
2019 r.

376 407,90

Rozbudowa sieci wodociągowej na wybudowaniu Tągowie, Tuchomie i Zagony – prace
rozpoczną się w bieżącym roku (po żniwach);

110 000,00

110 000,00

Ogłoszony przetarg na wymianę 40 studzienek betonowych kanalizacji sanitarnej w
Tuchomiu

250 000,00

250 000,00

Ogłoszony II przetarg na wymianę pieca co i sieci w budynku mieszkalno-szkolnym w
Trzebiatkowej

177 966,00

177 966,00

Budowa węzła sanitarnego przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Trzebiatkowej

50 000,00

50 000,00

Realizacja zadania obejmie: Organizację 10 warsztatów rękodzielniczych , Organizację 20
warsztatów rehabilitacyjno-ruchowych, Organizację 3 warsztatów z aktywizacji społecznej,
Organizację 10 warsztatów kulinarnych zakończonych spotkaniem kulinarnym, Projekt i druk
plakatów-50 szt.
Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach rozszerzenia oferty społeczno-kulturalnej zaplanowano zorganizowanie
następujących zajęć : 10 warsztatów kulinarnych, 12 warsztatów rękodzielniczoartystycznych, 30 warsztatów ruchowo-sportowo-rehabilitacyjnych, aktywizacja kulturalna
seniorów w tym: zorganizowanie 2 wyjazdu do kina.
Zadanie w trakcie realizacji.
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321 946,71

54 461,19

9177,24

6027,00

3150,24
(wkład
niefinanso
wy

61 105,72

24 441,80

36 663,92

RPO- Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Pomorskiego na
lata 2014-2020

RLGD PB
PO RYBACTWO I
MORZE 2014-2020

RPO- Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Pomorskiego na
lata 2014-2020

KSOW na lata
2014-2020

Programu
Wieloletniego
„Senior+” na lata
2015-2020

Otwarte strefy aktywności

Tuchomie, przy ul. Słonecznej

Tuchomko

Ciemno

Projekt żłobka w Tuchomiu

P

–
Lp.

Tytuł operacji

24

Kształtowanie przestrzeni
publicznej na terenie Gminy
Tuchomie

25

Przedszkola jak z Bajki upowszechnienie i podniesienie
jakości edukacji przedszkolnej w
gminie Tuchomie

26

Żłobek jak z Bajki - utworzenie
20 nowych miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 w Gminie
Tuchomie

Koszty
całkowite
zadania

Zakres prac

Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Tuchomie w tym: Trzebiatkowa,
Tuchomko, Piaszno, Masłowice Tuchomskie, Nowe Huty, Masłowiczki, gdzie
zaprojektowano następujące elementy: szlak turystyczny o nawierzchni bitumicznej,
2428886,82
chodnik/ciągi piesze (ścieżki) szer. 2,0m, lampy solarne, urządzenia siłowni
zewnętrznej, element placu zabaw, renowację boiska , ławki, zieloną ławkę wraz
stacją naprawczą do rowerów, kosze na śmieci, zieleń ozdobną- nasadzenia z drzew
oraz krzewów ozdobnych.
Projekt ma na celu: tworzenie nowych i dostosowanie starych miejsc w ośrodkach
wychowania przedszkolnego; organizacja zajęć dla dzieci oraz zakup pomocy
dydaktycznych i sprzętu na zajęcia dodatkowe dla przedszkoli w Tuchomiu,
Kramarzynach, Trzebiatkowej i Modrzejewie; organizację szkoleń dla kadry
dydaktycznej.

Projekt zakłada: zakup i montaż wyposażenia żłobka w tym plac zabaw, Szkolenia dla
opiekunów w żłobku, Bieżące funkcjonowanie żłobka, Dodatkowe zajęcia dla dzieci.
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Dofinansowa
nie

Wkład własny

1545501,00

883385,82

688 997,69 zł

585 648,04

103 349,65
niefinansowy

579 285,61 zł

492392,76

86892,85

Źródło
finansowania
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
PROW 2014-2020
RPOWojewództwa
Pomorskiego na
lata 2014-2020
RPOWojewództwa
Pomorskiego na
lata 2014-2020

W

,
Nazwa Beneficjenta

Stowarzyszenie Miłośnicy Gminy
Tuchomie
Ochotnicza Straż Pożarna w
Kramarzynach
Ochotnicza Straż Pożarna w Ciemnie
Koło Wędkarskie "BOROWE" w
Modrzejewie
Ochotnicza Straż Pożarna w
Tuchomku
Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń
Wiejskich w Trzebiatkowej
Stowarzyszenie Wędkarzy
Tuchomskich "LIN"
Stowarzyszenie Miłośnicy Gminy
Tuchomie
Ochotnicza Straż Pożarna w
Tuchomku

-

2018/2019
Całkowita
wartość
projektu /zł/

Tytuł projektu

Wnioskowana
kwota /zł/

"Animacja kulturalna grup defaworyzowanych w Gminie Tuchomie poprzez wymianę
międzypokoleniową pieśni tradycyjnej, piosenki biesiadnej i tańca"

26 223,14

24 273,00

„Wspieranie aktywności lokalnej i integracja społeczna mieszkańców sołectwa Kramarzyny.”

20 933,85

19 587,00

19 370,69

18256,00

9 991,04

9 434,00

10 556,96

9 999,00

11 305,00

10 000,00

11 460,50

10 000,00

10 480,62

9 970,00

31838,45

25469,00

"Wsparcie społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w
miejscowości Ciemno"
Ekologia i ochrona środowiska nad jeziorem Borowo w miejscowości Modrzejewo - cykl
warsztatów, szkoleń i akcji na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej
"Trzeba pomagać bo warto"
Wsparcie i aktywizacja kobiet z sołectwa Trzebiatkowa poprzez orgnizację cyklu warsztatów
komputerowych oraz dotyczących zdrowego odżywiania
Działanie na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej - cykl warsztatów dla dzieci i
młodzieży
"Do serduszka do mojego dam ci matko klucz - szkolenia psychoedukacyjne dla dzieci,
młodzieży, rodziców i seniorów w Gminie Tuchomie"
Ochrona, poprawa i odnowa stanu środowiska przyrodniczego poprzez montaż instalacji
fotowoltaicznej i pompy ciepła w świetlicy wiejskiej

Z

T

Od 1 lipca 2018 r. nastąpiła zmiana lekarza w naszej gminie. Od tego dnia lekarzem rodzinnym realizującym świadczenia w budynku Ośrodka
Zdrowia w Tuchomiu, na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jest lek. med. Igor Gusarski. Mieszkańców gminy chcących
korzystać z usług zdrowotnych w Tuchomiu zachęcamy do jak najszybszego dokonania wyboru lekarza rodzinnego.

WYBÓR LEKARZA RODZINNEGO
Ośrodek zdrowia w Tuchomiu, tel. 59 821 56 32
MEDYCYNA PRACY i SPORTU
Badania pracowników, uczniów, OSP, sportowców
BADANIA KIEROWCÓW zawodowych i amatorów

O
W zakończonym roku szkolnym 2017/2018 w naszych szkołach 48 uczniów otrzymało stypendia za wysokie wyniki w nauce a 8 za osiągnięcia
sportowe. 68 uczniów uzyskało świadectwa z czerwonym paskiem, w tym 53 w szkole w Tuchomiu i 15 w szkole w Kramarzynach.
Nowy rok szkolny 2018/19 rozpocznie się w poniedziałek 3 września. Pierwsza przerwa w nauce nastąpi przy okazji Świąt Bożego Narodzenia
(23 – 31 grudnia). Ferie zimowe w naszym województwie będą w okresie od 11 – 24 lutego 2019 r. Z kolei wiosenna przerwa świąteczna potrwa
od 18 – 23 kwietnia. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 21 czerwca.

T
Obecnie, po zmianie przepisów, taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zatwierdzane są przez Polskie Wody (wcześniej była to
kompetencja rady gminy). W ramach obecnie zatwierdzonej taryfy za dostarczanie wody (w związku z abonamentem wynoszącym 3,50 zł
miesięcznie) u odbiorców montowane będą nowoczesne wodomierze z radiowym odczytem. Ze względu na zatwierdzone taryfy na okres trzech
lat, umowy na zarządzanie wodociągami z dotychczasowymi zarządcami zostały przedłużone o taki sam okres. W ramach umów przeglądy
hydrantów i płukania sieci będą dokumentowane.
Zestawienie taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w gminach naszego powiatu przedstawia się następująco:
Ceny wody i ścieków w powiecie zł/m3

2,45 ŚCIEKI
3,01

4,10

Kołczygłowy

2,60

5,55

Lipnica

3,24

5,00

Studzienice

3,00

5,58

Bytów

3,11

4,43

Parchowo

4,31

4,52

Czarna Dąbrówka

3,11

5,89

Tuchomie WODA
Borzytuchom

6

4,32

S
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu realizuje projekt dla seniorów „ Srebrna sieć”. Srebrna sieć to zintegrowany, lokalny system
usług społecznych wykorzystujący zdalne technologie informacyjne oraz instrumenty animacji środowiskowej dla osób 60+ i ich opiekunów.
Seniorzy i ich opiekunowie z terenów gmin objętych projektem mogą skorzystać z teleopieki, rehabilitacji domowej, sąsiedzkich usług
opiekuńczych oraz szkoleń i warsztatów z zakresu pielęgnacji i proﬁlaktyki zdrowotnej. Animowani są wolontariusze senioralni oraz tworzone są
Rady Seniorów.

P
Gmina Tuchomie uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W związku z powyższym GOPS w Tuchomiu podpisał
umowę z Bankiem Żywności w Tczewie na okres 2017/2018. Najbliższa transza żywności traﬁ do mieszkańców naszej gminy w listopadzie br.

K
Rok 2018 to rok o bardzo niekorzystnych warunkach pogodowych w rolnictwie. Susza jaka w wystąpiła m.in. w naszej gminie spowodowała
bardzo duże straty plonów. W lipcu swoje obowiązki wykonywała komisja do szacowania szkód. W sumie komisja ta oszacowała straty w 185
gospodarstwach. Szkody w gospodarstwach wyniosły od 30-70% w zależności od rodzaju uprawy. Największe straty wystąpiły w przypadku zbóż
jarych.

S

–

W dniu 23 sierpnia br. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. wprowadzająca zmiany w ustawie – Prawo łowieckie, dotyczące
szacowania szkód łowieckich. Dzięki tej zmianie z procesu szacowania szkód wyłączone zostały gminy oraz sołtysi.
W składzie komisji szacującej szkody miejsce sołtysa zajął przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego. Wnioski o szacowanie szkód zamiast do
gminy (jak miało to miejsce od 1 kwietnia 2018 r.) składać należy do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

T
W naszej gminie występuje poważny problem z zapychaniem się kanalizacji sanitarnej w skutek
wrzucania przez mieszkańców śmieci (pieluch tzw. pampersów, podpasek higienicznych, resztek
jedzenia, części garderoby czy szmat).
Powoduje to nieustanne problemy z właściwym działaniem kanalizacji sanitarnej oraz niepotrzebne
koszty, które w następstwie wszyscy ponosimy (koszty usunięcia awarii powodowanych
zapychaniem kanalizacji mają następnie wpływ na wysokość taryfy za odprowadzanie ścieków).
Apelujemy o wrzucanie śmieci do pojemników, w jakie każde gospodarstwo domowe jest
zaopatrzone, a nie do kanalizacji.

Z

-

Aby w naszym otoczeniu było ładniej i przyjemniej w bieżącym roku kontynuowaliśmy nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin sezonowych na
gminnych terenach.
Nasadzeń dokonano m.in. w Tuchomiu, Kramarzynach, Modrzejewie i Ciemnie. Na ten cel wydatkowano ok. 13 tys zł. Dzięki nasadzeniom
pojawiło się kilkaset tui, klonów, głogów, cisów, jałowców, sosen oraz innych drzew i krzewów.
Pięknie prezentują się również nasadzenia roślin sezonowych, które zasadzone zostały m.in. przy skrzyżowaniach dróg w Tuchomiu.
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–

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs, w ramach którego właściciele nieruchomości mają
możliwość ubiegania się o dotacje z przeznaczeniem na termomodernizację budynków mieszkalnych (w tym w trakcie budowy) lub wymianę
kotłów c.o. w takich budynkach.
Wysokość doﬁnansowania uzależniona będzie od wysokości dochodu
na osobę w rodzinie i wynosić będzie od 30% do 90 % kosztów kwaliﬁkowanych.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej czystepowietrze.pomorskie.pl
Infolinia: 792 740 380 oraz 58 746 99 00.

Z

.

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych, z początkiem następnej kadencji organów gminy w funkcjonowaniu samorządu nastąpi szereg
zmian. Oto najważniejsze z nich:
ź wydłużeniu uległy kadencje wójta i rady gminy z czterech do pięciu lat;
ź wprowadzono obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania
udostępniane będą na stronie internetowej gminy;
ź głosowania na sesjach rady gminy odbywać się będą za pomocą urządzeń elektronicznych umożliwiających sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań radnych. Imienne wykazy głosowań radnych będą upubliczniane.
Na wdrożenie powyższych uregulowań w budżecie gminy na rok 2018 zaplanowano dodatkowe środki w wysokości 21 tys. zł.

UWAGA – M
Informujemy, iż miejscowość Tuchomie objęta jest monitoringiem wizyjnym. W celu poprawy
bezpieczeństwa system monitoringu został zmodernizowany i rozbudowany o kolejne punkty. Aktualnie
w budynku urzędu funkcjonują 4 kamery, teren dookoła urzędu monitoruje 5 kamer oraz 2 kamery zostały
zainstalowane przy drodze krajowej nr 20. Jedna obserwuje skrzyżowanie przy GOK i UG, a druga centrum
wsi przy pawilonie handlowym.
Wartość tej inwestycji to 12.000,00 zł.

Z

–

2018 .

W związku z ustawowym obowiązkiem związanym z koniecznością zaopiniowania przez zebrania wiejskie projektu uchwały rady gminy w
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w czerwcu br. we wszystkich sołectwach gminy odbyły się zebrania wiejskie.
Frekwencja i wnioski na zebraniach wiejskich (czerwiec 2018):

Frekwencja

Liczba
zgłoszonych
wniosków

Nowe Huty

11%

0

Zagony
Masłowiczki
Masłowice Tuchomskie
Kramarzyny
Piaszno

12%
24%
12%
7%
16%

2
4
0
2
10

Masłowice Trzebiatkowskie

17%

1

Sołectwo

RAZEM

Frekwencja

Liczba zgłoszonych
wniosków

Tągowie

11%

0

Modrzejewo
Trzebiatkowa
Ciemno
Tuchomie
Tuchomko

8%
16%
11%
3%
17%

11
5
0
5
7

Średnio
13%

47

Sołectwo

Mieszkańcy Trzebiatkowej w trakcie zebrania wiejskiego w dn. 22 czerwca 2018 r. wybrali nowego sołtysa, którym została Pani
Małgorzata Czekała.
Pani sołtys życzymy wiele sił i wytrwałości w pełnieniu tej trudnej funkcji.
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Dnia 14.06.2018r. została podpisana umowa z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla jednostek OSP w ramach realizacji zadań
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
W ramach tego zadania Gmina dostała dotację celową w kwocie 51.579,00 zł na zakup sprzętu:
Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, piła ratownicza do szyb klejonych, zabezpieczenie poduszki powietrznej
kierowcy i pasażera, zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie, plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzia – dla
jednostki OSP Tuchomie – koszt 6.600 zł.
ź Agregaty prądotwórcze – 6 szt. dla jednostek OSP Kramarzyny, Trzebiatkowa, Tuchomko, Piaszno, Ciemno, Tągowie – koszt 42.000 zł
(wcześniej z FS agregat zakupiła jednostka OSP z Modrzejewa, łącznie już 8 jednostek będzie dysponować agregatami prądotwórczymi)
ź Przenośny zestaw oświetleniowy – dla jednostki OSP Modrzejewo – koszt 1.500 zł
ź Pilarka do drewna – dla jednostki OSP Nowe Huty – koszt 2.000 zl
ź

A

30

/38K

Zakupiony został agregat o dużej mocy 30kw/38Kva na własnym podwoziu (waga 580 kg). Sprzęt został sﬁnansowany z Funduszu Sołeckiego
- 11 sołectw - 14.000,00 zł, Gmina Tuchomie dołożyła - 19.400,00 zł oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 4.500,00 zł.
Agregat będzie na stanie OSP Tuchomie, ale do dyspozycji na potrzeby całej gminy.

Sza i na ubrania w OSP Tuchomie

P

OSP

OSP Modrzejewo – mundur koszarowy, płytki na posadzkę
OSP Trzebiatkowa – wąż W-52 – 2 szt., wąż W-75 – 1 szt., klucz do węży ssawnych
OSP Ciemno – rozdzielacz kulowy, Pas strażacki – 7 szt., Zwijadło do węży, prądownica sportowa – 2 szt.
OSP Tuchomie – przyrząd do mierzenia stężenia trujących gazów, topór hooligan , smok ssawny, sza i na ubrania (z własnego funduszu
jednostki - 4500 zł), latarki, mundury koszarowe, nowa posadzka.
OSP Kramarzyny - buty strażackie gumowe, kombinezon przeciw owadom 2 szt., tłumica, prostownik, radiotelefon nasobny.
OSP Tągowie - podłoga z płyt OSB na strychu.
Łączna wartość zakupów - 38.700,00 zł z czego:
OSP Nowe Huty - podłoga z płyt OSB na strychu,
zakup mundurów koszarowych.
fundusz sołecki - 16.000,00 zł

gmina - 22.700,00 zł

Z

S

-P

W dniu 30 czerwca 2018 r. na boisku sportowym w Studzienicach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn pożarniczych OSP.
Gminę Tuchomie reprezentowały jednostki OSP Tuchomko w kategorii żeńskiej oraz OSP Trzebiatkowa w kategorii męskiej, która wygrywając
osiągnęła wielki sukces.

OSP Trzebiatkowa będzie reprezentować powiat bytowski w zawodach wojewódzkich, które odbędą się 23.09.2018r. w Gniewinie.
9

P

–

Trwają prace nad przygotowaniem wirtualnego spaceru po gminie Tuchomie, w ramach którego, w nowoczesny i ciekawy sposób
przedstawionych zostanie ponad dwadzieścia najciekawszych miejsc naszej gminy.
W opracowaniu jest też nagranie ﬁlmu 360 stopni o gminie Tuchomie (nagroda za zwycięstwo w plebiscycie „Gmina na 6” organizowanym przez
Dziennik Bałtycki).
Za zwycięstwo w podobnym plebiscycie (Gmina na 6) organizowanym przez Głos Pomorza otrzymaliśmy możliwość przeprowadzenia akcji
promocyjnej na łamach tej gazety o wartości 15 tys. zł, stąd wiosną br. pojawiło się w tej gazecie tak wiele materiałów dot. naszej gminy.

S

-W

–

W ramach Dziennego Domu Senior-Wigor w CMS w Tuchomiu organizowane są zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności
ruchowej, sportowo-rekreacyjne w tym: organizacja 10 warsztatów kulinarnych, organizacja 12 warsztatów rękodzielniczo-artystycznych,
organizacja 30 warsztatów ruchowo-zdrowotno-rehabilitacyjnych (każdy po 2 h), aktywizacja kulturalna seniorów w tym: zorganizowanie 2
wyjazdów do kina. Koszty zadania obejmują też bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w tym: wynagrodzenie opiekuna grupy,
media, ciepły posiłek dla seniorów, materiały biurowe. Koszty całkowite zadania - 61105,72 zł, Doﬁnansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej - 24441,80 zł, wkład własny - 36663,92 w tym 9000,00 wpłaty adresatów zadania publicznego.

ZAPRASZAMY OSOBY CHĘTNE W WIEKU 60+ Z TERENU GMINY TUCHOMIE DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH !!!

RODO Dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych (RODO). Nowe regulacje prawne nie są niczym nowym. Są rozszerzeniem wcześniejszych przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych. Ich celem jest ich zharmonizowanie w ramach Unii Europejskiej. RODO rozszerza zakres obowiązków spoczywających
na administratorach danych osobowych, a także szerzej ujmuje prawa osób ﬁzycznych. Wprowadza m.in.: łatwiejszy dostęp do danych
(informacje mają być dostępne w przejrzysty i zrozumiały sposób); prawo do przenoszenia danych; tzw. „prawo do bycia zapomnianym”; prawo
do bycia niezwłocznie poinformowanym w razie naruszenia ochrony danych osobowych. RODO w założeniu ma pozwolić wszystkim osobom
na lepszą kontrolę danych osobowych.

K
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

:
02.09.2018
09.09. 2018
Październik
Październik
11.11.2018
Listopad
Listopad
Grudzień

–

2018

- Koncert organowy w kościele św. Wojciecha w Tuchomiu
- Dożynki gminno-paraﬁalne (gwiazdy wieczoru zespoły: Wpół do Bluesa oraz Baﬂo)
- Forum Animatorów Kultury - Centrum Międzynarodowych Spotkań
- Kaszubski Cross
- obchody 100-lecia Niepodległości Polski
- święto dyni GOK Tuchomie
- święto kapusty w Zagonach
- wernisaż malarski
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Z

We wrześniu br. we wszystkich sołectwach gminy Tuchomie zaplanowano przeprowadzenie zebrań wiejskich. Ogólny porządek zebrań jest
następujący:
1. Uchwalenie Funduszu Sołeckiego na 2019 r.
2. Konsultacje zmian w statucie sołectw, ulgi w opłatach za śmieci dla kompostujących odpady, aktualizacja Planów Odnowy Wsi.
3. Wybór przedstawiciela sołectwa do Rady Seniorów.
4. Sprawy bieżące, w tym informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych.

U

G
Informacja o zmianach w Urzędzie Gminy Tuchomiu
dot. nowych pracowników i zmiany zakresów zadań dotychczasowych pracowników
w związku z odejściem 4 pracowników (emerytura, zmiana miejsca pracy)

Imię i nazwisko

Telefon

Dodatkowym punktem na zebraniach w Modrzejewie i Tągowiu będzie wybór sołtysa (w Tągowiu także rady sołeckiej).

Wydatki
Funduszu Sołeckiego /zł/
Ogółem lata
2019 r.
2010 - 2019

L.p.

Sołectwo

Termin

Godzina

Miejsce

1.

Nowe Huty

05.09.2018

19.00

Świetlica wiejska

15.309,47

103.224,15

2.

Zagony

06.09.2018

19.00

15.309,47

99.001,39

3.

Masłowiczki

07.09.2018

18.00

Świetlica wiejska
Plac zabaw
w Masłowiczkach

15.848,54

105.425,90

4.

Masłowice
Tuchomskie

10.09.2018

19.00

5.

Kramarzyny

11.09.2018

19.00

6.

Piaszno
Masłowice
Trzebiatkowskie
Tągowie

12.09.2018

19.00

Wiejski Ośrodek Kultury
w Kramarzynach
Świetlica wiejska

13.09.2018

19.00

14.09.2018

19.00

7.
8.

Zakres realizowanych zadań

Referat Gospodarczy

Informacja o tematyce zebrań:
ź zmiany statutu sołectw – dot. kwes i uregulowania długości kadencji sołtysów, określenia koniecznego kworum na zebraniu i inne;
ź kompostowanie bioodpadów (zachęta dla mieszkańców) – wszystkim się to będzie opłacało – kompostowanie spowoduje, że mniejsza ilość
śmieci zmieszanych będzie traﬁała na składowisko śmieci do Sierzna, co spowoduje mniejsze opłaty dla gminy;
ź aktualizacja planów odnowy miejscowości – uaktualnienie harmonogramów (terminów), aktualizacja zadań;
ź Gminna Rada Seniorów – będzie organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym, który w oparciu o wiedzę i doświadczenie osób
starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz środowisk senioralnych współpracuje z władzami gminy Tuchomie w zakresie
spraw dot. osób starszych.
Harmonogram zebrań wiejskich wraz z informacją o wysokości Funduszu Sołeckiego

Świetlica wiejska

Pokój

Tomasz Rohde

59 821 50 45

3

/zmiana zakresu zadań/

533 339 914

parter

Wioletta Tybora

3
59 821 50 51

/nowy pracownik/

parter

Kamila Stanisławska

11
59 821 50 55

19.298,56

130.080,13

45.712,80

310.625,27

17.950,89

126.967,33

Świetlica wiejska

14.932,12

97.697,81

Świetlica wiejska

21.670,45

150.986,94

Patrycja Bazelak

33.260,37

226.363,88

/zmiana zakresu zadań/

36.494,77

241.739,74

Renata Wantoch-Rekowska

23.125,93

148.067,84

/zastępstwo/

53.906,60

368.013,62

23.233,74
363.053,71

157.752,69
2.265.946,69

/zmiana zakresu zadań/

I piętro

Kierownik, nadzorowanie planowania przestrzennego, prowadzenie
inwestycji gminnych i remontów, nadzór nad robotami publicznymi,
pracami
interwencyjnymi,
pracami
społecznie-użytecznymi,
zapewnienie opału dla obiektów gminnych; utrzymanie dróg (w tym
organizacja odśnieżania)
sprawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie, gospodarka
odpadami (śmieci), przyjmowanie i ewidencja deklaracji dot. śmieci,
wydawanie
decyzji
o
środowiskowych
uwarunkowaniach,
zaopatrzenie w wodę (wodociągi) i odprowadzanie ścieków,
organizowanie wywozu osadu z oczyszczalni przydomowych,
monitorowanie gminnych oczyszczalni i przepompowni, prowadzenie
spraw z zakresu prawa wodnego m.in. dot. zmiany stanu wody na
gruntach, sprawy dot. oświetlenia ulic
sprawy dot. zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, przyjmowanie
zgłoszeń dot. usuwania drzew i krzewów, sprawy dot. dróg gminnych,
zezwolenia na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,
uzgadnianie lokalizacji zjazdów z dróg gminnych, sporządzanie
projektów organizacji ruchu, zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywanie, łowiectwo, ochrona gruntów
rolnych i leśnych, oświadczenia potwierdzające prowadzenie
gospodarstwa rolnego, szacowanie strat w gospodarstwach rolnych
powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, prowadzenie rejestru
gospodarstw agroturystycznych

Referat Finansowy

9.

Modrzejewo

18.09.2018

19.00

10.

Trzebiatkowa

19.09.2018

19.00

11.

Ciemno

20.09.2018

19.00

12.

Tuchomie

21.09.2018

19.00

13.

Tuchomko

25.09.2018

19.00

Świetlica wiejska
Wiejski Ośrodek Kultury
w Trzebiatkowej
Świetlica wiejska
Gminny Ośrodek Kultury
w Tuchomiu (sala po
modernizacji)
Świetlica wiejska
RAZEM

Fundusz Sołecki na rok 2019 jest wyższy, w stosunku do bieżącego roku o 42 tys. zł. Zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim środki funduszu
przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze
strategią rozwoju gminy. Fundusz sołecki w naszej gminie funkcjonuje od 2010 r.

59 821 50 50
I piętro

16
59 821 75 06
I piętro

prowadzenie kasy, wydawanie zaświadczeń o hektarach
przeliczeniowych, prowadzenie spraw dot. ustalenia podatków:
rolnego, leśnego, od nieruchomości, prowadzenie spraw z zakresu
funduszu sołeckiego.
prowadzenie spraw księgowości podatkowej, wystawianie upomnień i
tytułów wykonawczych dot. zaległości podatkowych, sprawy dot.
umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych,
rozliczanie inkasa, ewidencja składników mienia gminy.

Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Wojskowych, Urząd Stanu Cywilnego
Beata Szwindowska

9
59 821 50 54

/nowy pracownik/

I piętro

sprawy dot. powszechnego obowiązku obrony i obrony cywilnej,
nadawanie numerów porządkowych nieruchomości, ustalanie nazw
ulic, ochrona danych osobowych.

Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji
Małgorzata
6
Wnuk Lipińska

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. Wniosek uchwala
zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać
wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.
W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi wniosek celem
uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
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59 821 75 04
parter

/zmiana zakresu zadań/
Weronika Cyrson

6
59 821 75 05

/zmiana zakresu zadań/

parter

Kierownik, Zastępca Wójta, prowadzenie ewidencji działalności
gospodarczej, sprawy dot. zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
współpraca z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie środków
zewnętrznych, realizacja projektów unijnych, promocja gminy
koordynowanie spraw dot. oświaty, sprawy dot. dofinansowania
kosztów kształcenia pracowników młodocianych, pozyskiwanie
środków zewnętrznych

Zachęcamy wszystkich mieszkańców sołectw do uczestnictwa w zebraniach wiejskich.
2
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