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Szanowni Mieszkańcy gminy Tuchomie!
Przekazujemy Państwu kolejne wydanie biuletynu informacyjnego, zawierającego
m.in. zaproszenie na wrześniowe zebrania wiejskie, których głównym punktem będzie uchwalenie
funduszu sołeckiego na rok 2020. W biuletynie znajdziecie Państwo także bardzo wiele istotnych
informacji obrazujących funkcjonowanie naszego samorządu, w tym o zadaniach
i przedsięwzięciach zrealizowanych w bieżącym roku oraz tych planowanych na przyszłość.
Zachęcamy do zapoznania się z biuletynem i uczestnictwa w zebraniach

Wiesław Bezhubka
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Lewi Kiedrowski
Wójt Gminy Tuchomie

2019

Urząd Gminy Tuchomie
www.tuchomie.pl

SIERPIEŃ

CZĘŚĆ ZADAŃ ZREALIZOWANA Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tuchomie

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa:
W ramach zadania wykonano nowe nasadzenia oraz pielęgnowano istniejące klomby za kwotę 2.117,00 zł.

Trzebiatkowa
Remont drogi płytami jumbo
W ramach zadania na odcinku 100 m wykonano nawierzchnię
drogi z płyt jumbo. Płyty układano w 3 pasy, w związku z czym
jezdnia posiada 3 m szerokości. Łączny koszt zadania wyniósł
28.973,88 zł

Modrzejewo

Konserwacja pomostu i ławek przy jeziorze Borowe
Wykonana została konserwacja infrastruktury drewnianej znajdującej się nad jeziorem Borowe w Modrzejewie za kwotę 1.618,68 zł.

Tuchomko

Remont płytami jumbo drogi na wybudowaniach
Wykonano kolejny etap układania płyt jumbo na wybudowaniach wsi
Tuchomko – utwardzony odcinek drogi przedłużony został o kolejne 150
m za łączną kwotę 27.650,40 zł
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Utrzymanie terenów wokół placu zabaw
W ramach zadania sołectwo zakupiło rośliny i wykonało nasadzenia
przy nowo wybudowanym placu pn. Otwarta Strefa Aktywności.
Kwota jaką przeznaczono na realizację wyniosła 1.070,80 zł.

Ciemno
Zakup dwóch luster drogowych
W miejscowości Ciemno w ramach funduszu sołeckiego
zakupiono i zamontowano 2 lustra drogowe, poprawiające
widoczność podczas włączania się do ruchu na drodze
powiatowej biegnącej przez wieś.
Koszt zadania to 1.000,00 zł

Masłowice Trzebiatkowskie
Konserwacja stołów i ławek
W ramach zadania za kwotę 400,00 zł wykonano konserwację
elementów infrastruktury drewnianej przy stawie we wsi
Masłowice Trzebiatkowskie.

Masłowiczki
Utwardzenie nawierzchni/przebudowa drogi
W bieżącym roku wykonano kolejny odcinek nawierzchni z płyt
jumbo w miejscowości Masłowiczki. Płyty ułożone zostały na
odcinku 150 m, a łączny koszt realizacji zadania wyniósł
31.679,88 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA W TRAKCIE REALIZACJI
Lp.

Tytuł operacji

1.

Kształtowanie przestrzeni publicznej
na terenie Gminy Tuchomie

2

Przebudowa dróg gminnych w
miejscowości Tuchomko i Tągowie

Koszty
całkowite
zadania /zł/

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,
chodnik/ciągi piesze (ścieżki) szer. 2,0m, l
ampy 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.
Ogłoszono przetargi. Planowana realizacja do 30.03.2020 r.
Przebudowa drogi w miejscowości Tuchomko - droga wewnętrzna (ROLMAT)

2.428.886,82

Dofinansowanie
/zł/

Wkład
własny
/zł/

1.545.501,00

883.385,82

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
PROW 2014-2020

1.069.947,02

675.045,00

394.902,02

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
PROW 2014-2020

688.997,69

585.648,04

103.349,65
niefinansowy

RPOWojewództwa
Pomorskiego na
lata 2014-2020

561.223,09

477.039,63

84.183,46

RPOWojewództwa
Pomorskiego na
lata 2014-2020

Wykonawca: DROMOS Kartuzy, realizacja do 02.12.2019 r.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tągowie L=990 mb (BM HORSE)
Wykonawca: COLAS Polska, Palędzie, realizacja do 02.12.2019 r.
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Przedszkola
jak
z
Bajki
upowszechnienie
i
podniesienie
jakości edukacji przedszkolnej w
gminie Tuchomie

Projekt ma na celu: tworzenie nowych i dostosowanie starych miejsc w
ośrodkach wychowania przedszkolnego w Tuchomiu; organizacja zajęć dla
dzieci oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu na zajęcia dodatkowe dla
przedszkoli w Tuchomiu, Kramarzynach, Trzebiatkowej; organizację szkoleń
dla kadry dydaktycznej.

Źródło
finansowania

Ogłoszono przetargi. Realizacja 2020 r.
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„Żłobek jak z bajki – utworzenie 20
nowych miejsc opieki nad dziećmi do
lat 3 w Gminie Tuchomie”.

Projekt "Żłobek jak z Bajki”. Celem głównym projektu jest stworzenie 20 miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3 i zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.
Projekt jest realizowany do końca maja 2020 r.
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Zakres operacji obejmuje zainstalowanie Odnawialnych źródeł energii na
budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w następując ilościach:
- kolektory słoneczne(budynki mieszkalne) – 61 instalacji;
- kotły na biomasę(budynki mieszkalne) – 27 instalacji;
- pompy ciepła (budynki mieszkalne) – 15 instalacji;
5

Inwestycja
odnawialnych
źródeł
energii na terenie Gmin Borzytuchom,
Czarna Dąbrówka i Tuchomie

- pompy ciepła (budynki użyteczności publicznej- gminne) – 8 instalacji;

3.063.380,49 zł

2.008.305,45

1.055.075,04

RPOWojewództwa
Pomorskiego na
lata 2014-2020

20.000,00

10.000,00

10.000,00

Urząd
Marszałkowski –
Aktywne Sołectwo
Pomorskie

58.565,60

23.426,20

35.139,40

PUW w ramach
PROGRAMU
WIELOLETNIEGO
SENIOR+

102.388,68

50.000,00

52.388,68

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

17.500,00

14.000,00

3.500,00

Kuratorium
Oświaty

158.020,00

134.317,00

23.703,00

RPOWojewództwa
Pomorskiego na
lata 2014-2020

407.871,33

177.000,00

230.871,33

Narodowy
Program Budowy
Dróg Lokalnych

259.371,00

120.000,00

139.371,00

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego

- fotowoltaika (budynki mieszkalne) – 15 instalacji;
- fotowoltaika (budynki użyteczności publicznej - gminne) – 11 instalacji.
Ogłoszono przetarg, do 16.09.2019 składanie ofert przez wykonawców.
Czas realizacji 4 miesiące po podpisaniu umów. Wpłaty wkładu własnego
mieszkańców – do zakończenia robót, o wysokości wkładu własnego
mieszkańcy zostaną poinformowani indywidualnie.
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Budowa oświetlenia ulicznego przy
drodze gminnej w miejscowości
Modrzejewo

Zapewnienie
placówki „Senior+”

funkcjonowania

Zakres operacji obejmuje – montaż 5 sztuk lamp energooszczędnych z podłączeniem
do sieci energetycznej.
Wykonawca: firma Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z Bytowa,
realizacja do 31.08.2019 r.
Wynagrodzenie opiekuna grupy w „Senior, Wynagrodzenie trenera warsztatów
ruchowo– sportowo-rehabilitacyjnych(40 warsztatów* 2 godz.= 80 godz.), zakup
materiałów na warsztaty ruchowo-sportowo-rehabilitacyjne, media, posiłki, zakup
artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne, zakup materiałów na warsztaty
rękodzielnicze
Wynajęcie autokaru – wyjazd do kina (1 wyjazd), Bilety wstępu do kina.
Czynne codziennie ( w godz. 7.30 do 15.30.
Roboty przygotowawcze, elementy siłowni plenerowej, strefa relaksu, plac zabaw,
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Budowa Otwartej Strefy Aktywności
w miejscowości Kramarzyny

dojścia i chodniki, ogrodzenie, zieleń, roboty porządkowe, dokumentacja projektowa.
Wykonawca: Union Invest Lipusz, realizacja do 20.09.2019 r.
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Aktywna tablica

SP w Kramarzynach zakup w ramach projektu: 2 szt. Interaktywnego monitora
dotykowego o przekątnej ekranu 65 cali.
Zakres prac na terenie Gminy Tuchomie obejmuje wymianę źródła ciepła w
2 budynkach:
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Kompleksowa wymiana źródła ciepła
w obiektach użyteczności publicznej
na terenie powiatu Bytowskiego

- Gminny Ośrodek Zdrowia w Tuchomiu wraz z mieszkaniami komunalnymi – moc od
13,5 – 45 kW, biomasa;
- Obiekt komunalny – mieszkania komunalne w Tuchomiu – moc od 9-30 kW,
biomasa.
Otrzymaliśmy dofinansowanie, realizacja 2020 r.
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Przebudowa drogi gminnej – ul.
Słoneczna w Tuchomiu

Wykonanie 350 mb nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m z wjazdami, nawrotką
przy oczyszczalni ścieków i wyniesionym skrzyżowaniem (stanowiącym jednocześnie
spowalniacz ruchu).

Wykonawca: Lemar Niezabyszewo, realizacja: wrzesień 2019 r.
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Przebudowa ul. Łąkowej w
Kramarzynach

Budowa 450 mb nawierzchni asfaltowej drogi, o szerokości 3,5 m na ul. Łąkowej w
Kramarzynach.
Wykonawca POLDRÓG Drawsko Pomorskie, w terminie do 29.11.2019 r.
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Wymiana studni kanalizacji sanitarnej
(rewizyjnych) w Tuchomiu

242.433,00

195.000,00

47.433,00

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska
w Gdańsku
–
pożyczka
częściowo
umarzalna do 30%

206.736,37

88.380,00

118.356,37

RLGD Pojezierze
Bytowskie

Wymiana 28 szt. studni kanalizacji sanitarnej w podmokłych miejscach na terenie
Tuchomia. Studnie wymienione na szczelne z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

Wykonawca: PPHU Dariusz Studziński, Tuchomie, realizacja do 30.08.2019 r.
Budowa wieży widokowej o wysokości 22 m, o konstrukcji metalowej, na Górze
Lemana w Piasznie.
14

Budowa wieży widokowej w Piasznie
Wykonawca: KOPOL Bytów, realizacja do 30.09.2019 r.
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PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE I REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY
Lp.

1

Tytuł operacji

Wnioskodawca

Ochrona, poprawa i odnowa stanu
środowiska przyrodniczego poprzez
montaż instalacji fotowoltaicznej i
pompy ciepła w budynku OSP
Tuchomko

Ochotnicza Straż Pożarna
w Tuchomku

Zakres prac

Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w budynku OSP
Tuchomko.

Koszty całkowite
zadania /zł/

Dofinansowanie
/zł/

Termin
zakończenia
przedsięwzięcia

31.838,45

25.469,00

31.10.2019r.

84.436,56

67.464,81

31.09.2019r.

63.814,41

51.045,00

31.10.2019r.

16.141,18

12.104,00

31.08.2019r.

9.991,04

9.434,00

31.08.2019r.

10.556,96

9.999,00

31.08.2019r.

11.305,00

10.000,00

31.06.2019r.

11.460,50

10.000,00zł

31.10.2019r.

10.480,62

9.970,00

31.06.2019r.

49.991,24

48.642,00

31.08.2019r.

W trakcie wyboru wykonawcy.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
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Poprawienie
przyrodniczego
stawu
i
fotowoltaicznej
Tągowiu

stanu
środowiska
poprzez oczyszczenie
montaż
instalacji
na budynku OSP w

-wyczyszczenie i odmulenie stawu wraz z uporządkowaniem
terenu wokół stawu na działce 162;
Ochotnicza Straż Pożarna
w Tągowiu

Wykonawca: Kazimierz Balcerowski – Tuchomie, do 16.08.2019r.
- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku remizy OSP
w Tągowiu;
W trakcie wyboru wykonawcy.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
- wyczyszczenie i odmulenie stawu wraz z uporządkowaniem
terenu wokół stawu na działce 19 w Zagonach;
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Poprawa małej retencji i wytwarzanie
odnawialnych źródeł energii poprzez
wyczyszczenie stawu oraz montaż
odnawialnych źródeł energii w
miejscowości Zagony

Wykonawca: Kazimierz Balcerowski – Tuchomie, do 16.08.2019r.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Nowych Hutach

- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy
wiejskiej w Zagonach;
Wykonawca: INFO ENERGIA Kwidzyn, do 10.10.2019 r.
- montaż pompy ciepła dla świetlicy wiejskiej w Zagonach:
Wykonawca: PHU REZISTECH Bydgoszcz, do 10.10.2019 r.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
- zakup i montaż 6 gablot wraz z banerami

4

Rozwój infrastruktury turystycznej
poprzez
stworzenie
ścieżki
edukacyjnej „ALEJA LIPOWA”

Kółko Rolnicze – Koło
Gospodyń
Wiejskich
w Trzebiatkowej

- zakup ławek – 3 szt.
- zakup koszy na śmieci – 3 szt.
- prace konserwacyjne mostu (wymiana barierek, fugi)
Zadanie zrealizowano.
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Ekologia i ochrona środowiska nad
jeziorem Borowo w miejscowości
Modrzejewo - cykl warsztatów,
szkoleń i akcji na rzecz ochrony
środowiska i edukacji ekologicznej

Koło
Wędkarskie
"BOROWE"
w Modrzejewie

Zakres zadania: szkolenia z ichtiologiem dla dorosłych oraz dzieci i
młodzieży, szkolenia z geocochingu, na temat znaczenia wody dla
zdrowia i życia ludzi, ekoznaki-kupuj odpowiedzialnie, Torby szyte
na mirę – warsztaty dot. szycia toreb z filcu, zakup namiotu
6mx6m, zakup 4 koszy na śmieci, zakup 10 skrzynek do
geocachingu, zakup narybku.
W trakcie realizacji.
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"Trzeba pomagać bo warto"

Ochotnicza Straż Pożarna
w Tuchomku

Szkolenia: pierwsza pomoc przedmedyczna; dot. zachowań i
nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia; dot. zachowań
oraz reakcji podczas wypadków i pożarów; doskonalące w zakresie
pracy w grupie.
Transport, wyżywienie dzieci podczas wycieczki do sali edukacyjnej
„Ognik” w Miastku. Zakup rzutnika i ekranu projekcyjnego .
W trakcie realizacji.
- przeprowadzenie cyklu 7-miu pięciogodzinnych warsztatów
komputerowych;
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Wsparcie i aktywizacja kobiet z
sołectwa
Trzebiatkowa
poprzez
organizację
cyklu
warsztatów
komputerowych oraz dotyczących
zdrowego odżywiania

Kółko Rolnicze - Koło
Gospodyń Wiejskich w
Trzebiatkowa

- przeprowadzenie 2 warsztatów z pieczenia chleba;
- przeprowadzenie 2 warsztatów z kuchni VEGE;
- zakup pieca konwekcyjno-parowego.
W trakcie realizacji.
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Działanie na rzecz ochrony środowiska
i edukacji ekologicznej - cykl
warsztatów dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Wędkarzy
Tuchomskich "LIN"

Szkolenie o recyklingu wraz z piknikiem ekologicznym; z technik
wędkowania wraz z amatorskimi zawodami wędkarskimi;
„Ochrona wód, jakie gatunki zamieszkują nasze jeziora i jak je
chronić”; warsztaty teoretyczno-praktyczne „Jak dbać o zieleń”
warsztaty zakończone nasadzeniem zieleni; zakup łódki do
wędkowania.
W trakcie realizacji.
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"Do serduszka do mojego dam ci
matko
klucz
szkolenia
psychoedukacyjne
dla
dzieci,
młodzieży, rodziców i seniorów w
Gminie Tuchomie"

Stowarzyszenie Miłośnicy
Gminy Tuchomie

Rozwój i promocja produktów
lokalnych i usług na terenie Gminy
Tuchomie

Kółko
Rolnicze-Koło
Gospodyń Wiejskich w
Trzebiatkowej

Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci przedszkolnych,
warsztaty dot. kształtowania umiejętności interpersonalne dla
wolontariuszy, seniorów i dzieci w wieku przedszkolnym, klocki
LEGO.
W trakcie realizacji.
Organizacja imprezy pn. „Jarmark Tuchomski” promujących
lokalne produkty i usługi.
Zrealizowano.
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INWESTYCJE GMINY TUCHOMIE ZREALIZOWANE W 2019 ROKU
B

M

Koszt: 490.898,77 zł

B
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Koszt: 733.790,91 zł

P
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W ramach inwestycji wykonano:
1. Budynek toalety wraz z magazynem, instalacją sanitarną oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, instalacji elektrycznych
2. Przystań kajakowa – Tuchomie – zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą, oznakowaniem i oświetleniem terenu;
3. Przystań kajakowa – Izba Regionalna w Modrzejewie oraz przystań kajakowa – Młyn Modrzejewo
kwota zewnętrznego ﬁnansowania 444.000,00 zł, wkład własny wynosił 109.347,00 zł w ramach RPO WP 2014-2020
Powiat Bytowski wraz z gminami: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy,
Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino oraz Tuchomie, realizuje partnerski
projekt pn.: „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej
łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności
powodziowego”.
Wartość projektu wynosi 2 999 466,56 zł, doﬁnansowanie wynosi 2 549 546,57 zł tj. 85%.
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PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO REALIZACJI W DRUGIEJ POŁOWIE 2019
Lp.

2020 . PRZEZ STOWARZYSZENIA

Tytuł operacji

Wnioskodawca

Zakres prac

1

Wsparcie
społeczności
lokalnej
poprzez remont wraz z wyposażeniem
aneksu kuchennego przy świetlicy
wiejskiej i OSP w miejscowości
Modrzejewo

Ochotnicza Straż Pożarna
w Modrzejewie

Zakres wniosku obejmuje remont aneksu kuchennego przy świetlicy
wiejskiej i OSP w Modrzejewie, zakup wyposażenia aneksu kuchennego
(meble, sprzęt agd); przeprowadzenie 2 warsztatów dot. zdrowego
odżywiania.

2

„Salka Strażaka” – miejsce do
kreowania
życia
społecznokulturalnego mieszkańców sołectwa
Tuchomie

Ochotnicza Straż Pożarna
w Tuchomiu

3

Zagospodarowanie terenu – zielona
siłownia w Kramarzynach

Ochotnicza Straż Pożarna
w Kramarzynach

4

Zagospodarowanie terenu – zielona
siłownia w Zagonach

5

6

Koszty całkowite
zadania

Dofinansowanie

26541,76

25000,00

27522,84

24969,00

Zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej – doposażenie terenu OAZA
sołectwa Kramarzyny

25665,32

24836,00

Ochotnicza Straż Pożarna
w Nowych Hutach

Zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w
Zagonach

24672,82

23949,00

Zagospodarowanie terenu – zielona
siłownia w Masłowicach Tuchomskich
oraz Masłowicach Trzebiatkowskich

Stowarzyszenie Sportowe
Gminny Klub Sportowy
„Myśliwiec”

Zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w
Masłowicach Tuchomskich oraz Masłowicach Trzebiatkowskich

26064,41

25000,00

Wsparcie
społeczności
lokalnej
poprzez zagospodarowanie terenu w
miejscowości Tuchomko

Koło Gospodyń wiejskich
w Tuchomku „PŁOMYK”

Zakres wniosku obejmuje wykonanie altany grillowej wraz z utwardzeniem
w miejscowości Tuchomko.

26 627,52 zł

25 000,00 zł

Remont wraz z wyposażeniem „Salki Strażaka” w Tuchomiu w tym:
- remont wraz z zakupem materiałów, usługa hydrauliczna, malowanie itp.
- zakup wyposażenia: meble, naczynia, sprzęt komputerowy

Na w/w zadania pozyskano środki z programów Unii Europejskiej. Obecnie czekamy na podpisanie umów, po czym nastąpi realizacja (większość
zadań, które zostaną zrealizowana do końca bieżącego roku).

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Na terenie Gminy Tuchomie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Tuchomiu przy
ul. Słonecznej obok oczyszczalni ścieków.
Dni i godziny pracy PSZOK: - środy od 10:30 do 17:30; - soboty od 8:00 do15:00.
Wszyscy mieszkańcy z terenu gminy Tuchomie mają możliwość dostarczać do PSZOK wyłącznie odpady selektywnie zebrane. Odpady
nieposegregowane nie są przyjmowane przez PSZOK.
Do PSZOK można dostarczać odpady z wszystkich nieruchomości, dla których uiszczane są opłaty na podstawie złożonej deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
PSZOK przyjmuje następujące odpady :
-odpady zielone,
- opakowania z papieru i tektury,
-opakowania ze szkła,
- opakowania z tworzyw sztucznych, w tym folie rolnicze,
- zmieszane odpady opakowaniowe,
- metale,
- odpady budowlano-rozbiórkowe czyste,
(gruz, cegły, kamienie, betony, ceramika),
- odpady budowlano-rozbiórkowe zmieszane,

- popioły,
- urządzenia RTV / AGD,
- odpady wielkogabarytowe,
- opony,
- tekstylia,
- leki,
- chemikalia,
- tworzywa sztuczne – plas k twardy,
- świetlówki, baterie, akumulatory.

Mieszkańcy mają możliwość odpłatnego zlecania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych podmiotom wpisanym do rejestru
działalności regulowanej, posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności na terenie gminy Tuchomie. Rejestr działalności
regulowanej zamieszczony jest na stronie internetowej www.tuchomie.pl w zakładce dla mieszkańców / gospodarka odpadami.
Na PSZOK znajduje się kontener zadaszony, w którym można pozostawiać rzeczy nadające się do dalszego użytku, które miejscowy GOPS będzie
proponował potrzebującym.
W gospodarcze odpadami czekają nas kolejne ustawowe zmiany. Wprowadzony ma zostać obowiązek zwiększenia selektywnej zbiórki
odpadów, dokładniejsza kontrola, zróżnicowanie opłat, w tym możliwość zmniejszenia przez radę gminy opłaty dla kompostujących bioodpady
(z tej możliwości zamierzamy w naszej gminie skorzystać).

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
W dniu 28 lipca 2019 r. w całym kraju przeprowadzone zostały wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Ze względu na fakt, że w naszej
gminie zgłoszonych zostało tylko dwoje kandydatów (tyle ile nasza gmina ma reprezentantów) wyborów nie przeprowadzano. Rolników z naszej
gminy w izbie rolniczej reprezentować będą Pani Teresa Mondry Dombrowska oraz Pan Wincenty Hinc.
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PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
Od 1 sierpnia 2019 r. mieszkańcy Gminy Tuchomie mogą składać wnioski o doﬁnansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze korzystając
z pomocy wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy w Tuchomiu.
Wsparcie ﬁnansowe w formie dotacji i/lub pożyczki właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać na wymianę starego kotła grzewczego
na nowy oraz przy spełnieniu warunków, na ocieplenie domu, wymianę okien czy drzwi garażowych.
Dokumenty dotyczące programu, w tym wniosek o doﬁnansowanie znajdują się na stronie internetowej h ps://wfos.gdansk.pl w zakładce
Czyste Powietrze lub w Urzędzie Gminy Tuchomie pokój nr 4. Nr telefonu 792 740 380 oraz 58 746 95 00.
Osoby zainteresowane Programem „Czyste powietrze” prosimy o umówienie się z pracownikiem Urzędu Gminy w Tuchomie p. Marcinem
Malo ki w godzinach pracy urzędu pokój nr 4 lub telefonicznie pod numerem: 59 821 50 43.
Przed spotkaniem należy przygotować dokumenty:
- potwierdzające dochód (np. PIT, decyzje podatkowe, i inne);
- potwierdzające prawo własności budynku (nr księgi wieczystej i numer działki lub akt notarialny, jeśli nie znamy nr księgi);
- audyt energetyczny, jeśli został zrobiony i na jego podstawie przyjęto zakres prac do wykonania;
- dane dotyczące budynku.

AGROENERGIA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o doﬁnansowanie w ramach programu priorytetowego
AGROENERGIA, dającego możliwość doﬁnansowania nowych źródeł ciepła i energii dla rolników indywidualnych. Można uzyskać 40% dotacji
oraz 60% w postaci pożyczki.
Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności
rolniczych.
Wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Beneﬁcjentami mogą być wyłącznie rolnicy indywidualni. Więcej informacji na www.tuchomie.pl.

USUWANIE AZBESTU
Gmina Tuchomie złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o doﬁnansowanie na
realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuchomie w latach 2019-2020”.
Wysokość doﬁnansowania wynosi 600 zł/tonę w przypadku demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów oraz 300 zł/tonę
w przypadku zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadu. Ostateczna wysokość doﬁnansowania znana będzie po opublikowaniu
wyników konkursu przez Fundusz. Koszt usunięcia wyrobów azbestowych z poszczególnych nieruchomości określony zostanie po
rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz przeprowadzeniu przez tegoż wykonawcę zaplanowanych prac, w tym zważenia
odpadów azbestowych na danej nieruchomości.
Mieszkańcy Gminy Tuchomie mieli możliwość składania wniosków o zakwaliﬁkowanie swoich nieruchomości, na których występuje azbest do
konkursu w terminie do 20.07.2019 r. Do tutejszego urzędu wpłynęło 19 wniosków, w tym 10 na transport i unieszkodliwianie, a pozostałe na
demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Łącznie zadeklarowano około 3.700 m2 o szacunkowej masie 63 ton.
Koszt zadania szacuje się na kwotę 53 tys. zł.

DEMONTAŻ STAREJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 220 KV
Na obszarze Gminy Tuchomie zakończyła się budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo
Kierzkowo oraz trwają prace rozbiórkowe starej, wysłużonej linii 220 kV relacji Żydowo Kierzkowo – Gdańsk I, której demontaż planowany jest do
września 2019 r.
W przypadku pytań do dyspozycji pozostają: Anna Śpiewak, tel. +48/506 460 874 i Marta Majkowska, tel. +48/506 616 763, reprezentujące ﬁrmę
Aldesa.
Więcej informacji o przedsięwzięciu i dane kontaktowe można znaleźć na stronie: www.liniagdanskzydowo.pl
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NOWA SIEDZIBA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, RADNYCH I SOŁTYSA TUCHOMIA
W dniu 4 czerwca 2019 r., wójt przekazał przedstawicielom organizacji pozarządowych, Przewodniczącemu Rady Gminy Tuchomie oraz
sołtysowi Tuchomia, klucze do nowej siedziby, mieszczącej się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 18
(pomieszczenie po zakładzie fryzjerskim).
Nastąpiło to w terminie symbolicznym jakim była 30 rocznica WYBORÓW 4 CZERWCA - pierwszych częściowo wolnych wyborów w naszym
kraju. Wybory te stanowiły zalążek dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To dzięki zmianom, którym wybory te dały początek, powołany
został samorząd terytorialny, rozkwitł ruch organizacji pozarządowych, ugruntowana została pozycja sołtysów i rad sołeckich.

APEL O POSZANOWANIE ZNAKÓW GRANICZNYCH WYZNACZAJĄCYCH PAS DROGOWY
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograﬁczne znaki geodezyjne podlegają ochronie, a kto
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub ich przemieszczeniu - podlega karze grzywny do 5000 zł. Jednocześnie zgodnie z przepisami
kodeksu karnego niszczenie znaków granicznych stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
W sytuacji stwierdzenia niszczenia, uszkadzania i usuwania zarówno znaków granicznych jak i znaków
geodezyjnych w zakresie terenu pasa drogowego dróg gminnych, Wójt Gminy jako zarządca tych dróg
zobligowany jest do zgłaszania właściwym organom ścigania każdego przypadku możliwości popełnienia
wykroczenia lub przestępstwa w tym zakresie.
Ponadto jeśli takie działanie spowoduje szkodę majątkową (m.in. koszty ponownego ustawienia zniszczonego,
uszkodzonego lub usuniętego znaku) Gmina Tuchomie ma prawo domagać się od ustalonych sprawców takich
czynów zabronionych stosownego odszkodowania.
Bez oznaczenia geodezyjnego granic dróg gmina nie może prowadzić prac modernizacyjnych na drogach gdyż,
jak wskazują dotychczasowe prace geodetów, ich przebieg w wielu miejscach jest inny niż aktualnie
użytkowany, ponadto jest potrzeba poszerzania i odwadniania dróg. Odpowiednie oznakowanie zapobiega
również powstawaniu konﬂiktów.
W związku z powyższym apelujemy o poszanowanie znaków granicznych wyznaczających pas drogowy przy
drogach na terenie naszej gminy.

SIEĆ GAZOWA W GMINIE TUCHOMIE
W marcu br. Wójt Gminy Tuchomie podpisał list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa w sprawie współpracy dotyczącej powstania odcinka
dystrybucyjnej sieci gazowej na terenie naszej gminy. Obecnie trwają prace projektowe związane z budową sieci gazowej. W przyszłości gaz
z Bytowa popłynie do Tuchomia najprawdopodobniej gazociągiem zlokalizowanym w pasie dawnego nasypu kolejowego (w pobliżu Tągowia
i Tuchomka).

POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE W URZĘDZIE GMINY TUCHOMIE
Niezapłacenie należności w terminie skutkuje wystawieniem upomnienia, jeżeli w terminie 7 dni należność ta nie zostanie uregulowana
to w przypadku zaległości podatkowych wystawiany jest tytuł wykonawczy i dług jest przekazany do komornika w celu wszczęcia egzekucji
komorniczej. Ponadto przy zaległościach od 5000,00zł dłużnik jest wpisany do Rejestru Należności Publicznoprawnych. W przypadku
pozostałych zaległości jest przesyłana informacja o dłużniku do BIG Infomonitor i jeżeli zadłużenie w dalszym ciągu nie zostanie uregulowane,
to dokonywany jest wpis do Rejestru Dłużników BIG Infomonitor.
Wpisanie do wyżej wymienionych rejestrów może uniemożliwić lub utrudnić:
1. Uzyskanie kredytów, pożyczek i innych usług bankowych,
2. Dokonywanie zakupów na raty,
3. Podpisanie umowy na telefon, dostęp do internetu, dostawy gazu, prądu itp.
4. Zawieranie umów cywilnoprawnych np. Umowy najmu.
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DZIAŁALNOŚĆ OSP
W dniu 05.08.2019 r. została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dotację do zakupu sprzęt:
1. OSP Tuchomie:
5. OSP Ciemno:
a. Ubranie specjalne – 1 kpl – 1.000 zł
a. Ubranie specjalne – 1 kpl – 1.000 zł
b. Hełm bojowy – 6 szt – 1.800 zł
b. Buty strażackie sznurowane – 3 pary – 540 zł
c. Motopompa pływająca – 1 szt – 2.500 zł
6. OSP Nowe Huty:
2. OSP Kramarzyny:
a. Ubranie specjalne – 1 kpl – 1.000 zł
a. Hełm bojowy – 6 szt – 1.800 zł
7. OSP Tągowie:
3. OSP Trzebiatkowa:
a. Hełm bojowy – 6 szt – 1.800 zł
a. Pompa szlamowa – 1 szt – 3.000 zł
8. OSP Tuchomko:
b. Ubranie specjalne – 1 kpl – 1.000 zł
a. Ubranie specjalne – 1 kpl – 1.000 zł
4. OSP Modrzejewo:
b. Buty strażackie sznurowane – 1 para – 180 zł
a. Ubranie specjalne – 1 kpl – 1.000 zł
b. Motopompa pływająca – 1 szt – 2.500 zł
Razem kwota doﬁnansowanie wynosi 20.120 zł, jest to doﬁnansowanie około 50 -procentowe, pozostała kwota zakupu będzie pokryta
z pieniędzy gminnych i funduszu sołeckiego, jak również z w przypadku Tuchomiu z innych źródeł.
W dniu 11 lipca 2019 r. OSP Tuchomie podpisała umowę na 50-procentową dotację do zakupu motopompy pływającej, 2 aparatów
powietrznych i wentylatora oddymiającego w łącznej kwotę 9.950 zł. OSP Tuchomie otrzymała również 50-procentową dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zakup 2 ubrań specjalnych i wentylatora oddymiającego
w kwocie 4.650 zł. Ponadto OSP Tuchomie dostała dotację z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 5.200 zł na ubrania specjalne.
OSP Kramarzyny otrzymała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 38.310 zł na zakup nożyc hydraulicznych.
Będzie to nowy sprzęt na wyposażenie do planowanego w tym roku zakupu samochodu średniego, na który to zakup zarezerwowane są
pieniądze z gminy w kwocie 50.000 zł i funduszu sołeckiego w kwocie 21.000 zł. Samochód ma kosztować około 100.000 zł, resztę strażacy
zbierają sami.
Dotacje na sprzęt ze źródeł zewnętrznych w tym roku wyniosą – 78.230 zł.
Środki z 1% odpisu od podatku, które OSP otrzymały w tym roku:
Tuchomie – 11.156 zł
Trzebiatkowa – 599 zł
Ciemno – 193 zł
Piaszno – 178 zł
Kramarzyny – 52 zł
Środki z funduszu sołeckiego dla OSP: 37.500 zł.
Budżet Gminy Tuchomie przeznaczony na OSP w tym roku wynosi 328.705 zł
Powiat Bytowski wspólnie z gminami (w tym z gminą Tuchomie) zrealizował w tym roku partnerski projekt pn.: „Budowa systemu
powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia,
w szczególności powodziowego”.
Wartość projektu wyniosła 2 999 466,56 zł, doﬁnansowanie wynosi 2 549 546,57 zł tj. 85%. Koszt zadania w Gminie Tuchomie to 391.603,20
zł, w tym dotacja unijna - 332.862,72 zł, środki własne – 58.740,48zł.
W ramach projektu zrealizowano prace związane z montażem urządzeń systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej
łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia.
W dniu 23 czerwca 2019 r. w Tuchomiu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze drużyn młodzieżowych OSP. W kategorii chłopców w wieku od 10
do 15 lat zwyciężyła jednostka OSP Kramarzyny, natomiast w kategorii dziewcząt OSP Tuchomie. Drużyny te reprezentowały Gminę Tuchomie na
zawodach powiatowych, które odbyły się w Studzienicach w dniu 29 czerwca br. w których to zajęły bardzo dobre miejsca, OSP Kramarzyny –
drugie miejsce, natomiast OSP Tuchomie trzecie miejsce.
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POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Gmina Tuchomie uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W związku z powyższym GOPS w Tuchomiu złożył
wniosek do Banku Żywności w Tczewie na okres 2019/2020. Przewidywania pierwsza transza żywności oczekiwana jest w listopadzie 2019 r.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 grudnia 2018 roku został przyjęty Gminny Program Proﬁlaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Ogółem planowane wydatki na rok 2019 wynoszą ok. 51.500 zł.
W ramach programu przewidziano m.in. konkursy dotyczące proﬁlaktyki uzależnień oraz bezpłatną pomoc terapeutyczną oraz psychologiczną
dla mieszkańców naszej gminy. Szczegóły w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu, telefon kontaktowy: 59 821 50 53

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+, ŚWIADCZENIA DOBRY START 300+, ZASIŁKI RODZINNE
Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenia 500+ oraz 300+ w wersji elektronicznej, od 1 sierpnia w wersji papierowej. Wnioski
o świadczenia rodzinne można składać od 1 sierpnia w wersji papierowej. Wnioski do pobrania w siedzibie GOPS oraz na stronie
www.gopstuchomie.pl . Telefon kontaktowy: 59 821 75 07.

SREBRNA SIEĆ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu realizuje projekt dla seniorów „Srebrna Sieć”. W celu zapewnienia seniorom wpływu na
sprawy dotyczące lokalnej społeczności, a zwłaszcza najstarszego pokolenia została utworzona Tuchomska Rada Seniorów, mającą charakter
konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, której przewodniczącą jest Pani Stefania Łączkowska-Malczewska.
W związku z realizacją projektu powstał punkt usług wzajemnych wolontariatu senioralnego, który wspiera osoby starsze w ich potrzebach.
Wolontariusze są w różnym wieku. W 2019 roku wspólnie z Radą Seniorów jest organizowany konkurs „Srebrne Serce” na najbardziej
aktywnego seniora w gminie Tuchomie . Szczegóły konkursu na stronie internetowej www.gopstuchomie.pl lub pod nr. tel. 59 821 50 49
W ramach projektu „Srebrna Sieć” organizowane są szkolenia i warsztaty, które mają na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników
z zakresu obszarów psychospołecznych, dietetyki i żywienia, radzenia sobie ze stresem, konﬂiktami. Udzielamy również wsparcia w formie usług
sąsiedzkich, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, rehabilitacji domowej. Telefon kontaktowy 59 821 75 07.

TUCHOMSKA RADA SENIORÓW
Rada jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. W skład rady wchodzą przedstawiciele wszystkich 13 sołectw
naszej gminy (wybrani przez zebrania wiejskie) oraz trzech przedstawicieli Wójta Gminy. Pierwsze posiedzenie rady odbyło się 24 stycznia br.,
podczas którego wybrano prezydium rady: Pani Stefania Łączkowska-Malczewska (przewodnicząca), Pani Krystyna Brzeska
(wiceprzewodnicząca), Pani Ewa Zmuda-Trzebiatowska (sekretarz). W trakcie posiedzenia podsumowano dotychczasowe działania na rzecz
seniorów:
- funkcjonowanie domu dziennego pobytu Senior-Wigor;
- realizacja projektu „Srebrna Sieć”;
- szczepienia przeciwko grypie dla seniorów;
- ogólnopolska karta seniora.
Na drugim posiedzeniu (15.05.2019)rada podjęła decyzję o przystąpieniu do konkursu „Aktywny Senior 2019” w Gminie Tuchomie – wyniki
poznamy podczas tegorocznych dożynek.
Członkowie Tuchomskiej Rady Seniorów biorą udział w Pomorskich Forach Rad Seniorów organizowanych przez Urząd Marszałkowski
w Gdańsku. Planowany jest także udział 8 członków rady w Pomorskim Dniu Aktywnego Seniora, który w dn. 25.08.2019 r. odbędzie się
w Chojnicach.

HONOROWI OBYWATELE GMINY TUCHOMIE
W dn. 29 czerwca 2019 r., podczas jubileuszowego XX Zjazdu Rodów z Trzebiatkowej, Przewodniczący Rady Gminy Tuchomie wraz z wójtem
dokonali wręczenia, po raz pierwszy w historii naszej gminy, aktów nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Tuchomie, jako wyrazu
najwyższego uznania za działalność na rzecz Trzebiatkowej i Gminy Tuchomie.
Uhonorowani zostali: Pan Edmund von Chamier Gliszczinski, Pan Paweł JutrzenkaTrzebiatowski, Pan Peter von Malotki oraz Pan Zdzisław Zmuda Trzebiatowski.
Wyróżnione osoby, poza osobistymi zasługami, w symboliczny sposób reprezentują
całe swoje rody: Chamier, Jutrzenka, Malotka i Zmuda. Nasi honorowi obywatele
pamiętają skąd ich rody się wywodzą, mają bardzo duże zasługi w promowaniu
dobrego wizerunku Trzebiatkowej oraz gminy Tuchomie w kraju i poza jego
granicami, w zachowaniu historii w formie opracowań książkowych, zachowania
pamięci o naszej przeszłości, o naszych korzeniach, kultywowaniu tradycji.
To wartości godne szacunku i uznania.
Dziękujemy wyróżnionym i rodom, które reprezentują oraz stowarzyszeniom
rodzinnym za wieloletnie wspieranie różnych społecznie potrzebnych
przedsięwzięć oraz za budowanie zrozumienia i współpracy między byłymi
i obecnymi mieszkańcami Trzebiatkowej.
Witraże z herbami uhonorowanych rodów znajdujące się w kościele
w Trzebiatkowej
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OŚWIATA W GMINIE TUCHOMIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Szkoła
Oznaczenie roku szkolnego
Liczba uczniów P+SP+G razem
Liczba oddziałów P/SP/G razem
Liczba nauczycieli
Liczba pracowników administracji i obsługi
Liczba godzin nauczycielskich

SP w Kramarzynach
Rok szkolny 2018/2019
Rok szkolny 2019/2020
206
167
2/8/1 Razem: 11
2/8/0 Razem:10
23
21
11
11
447,5
401,53

ZS w Tuchomiu
Rok szkolny 2018/2019
Rok szkolny 2019/2020
412
378
4/14/1 Razem: 19
4/14/0 Razem:18
37
37
18
18
879,05
795,79

G – gimnazjum; SP- szkoła podstawowa; P-przedszkole

Rok szkolny 2019/2020 będzie rokiem trudnym ﬁnansowo oraz organizacyjnie w szkołach na terenie Gminy Tuchomie, ponieważ począwszy od
tego roku zostały zlikwidowane klasy gimnazjalne. Spowodowało to likwidację dwóch oddziałów w szkołach, obniżenie liczby godzin
nauczycielskich, zmniejszenie liczby oddziałów świetlicowych.
Sytuacja ﬁnansowa szkół ulegnie pogorszeniu ponieważ subwencja oświatowa jest naliczana w zależności od liczby uczniów w danej szkole.
Gmina Tuchomie otrzyma mniejszą subwencję z Ministerstwa Edukacji Narodowej o ok. 450 tys. zł. Ubędą dwa oddziały w szkołach, nastąpi więc
zmniejszenie godzin dydaktycznych, jednak koszty stałe nie ulegną zmniejszeniu (powierzchnia szkół, ogrzewanie, liczba pracowników obsługi).
Udział gminy w ﬁnansowaniu oświaty (koszty bieżącego funkcjonowania, bez inwestycji) wzrasta od 3 lat. W bieżącym roku subwencja
oświatowa wynosi 6.210 tys. zł zaś wydatki 7.327 tys. zł.
Od roku szkolnego 2019/2020 Gmina Tuchomie wraz z Zespołem Szkół w Tuchomiu będzie realizować Program YOUNGSTER PLUS, który będzie
skierowany do uczniów klas 8 szkoły podstawowej. Uczniowie będą objęci wsparciem w nauczaniu języka angielskiego poprzez
przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniający) lekcji w ramach zajęć pozaszkolnych. Program obejmować będzie około 30 uczniów – 2 grupy
w łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych/grupa. Zapraszamy serdecznie uczniów klas ósmych do udział w programie, przyczyni się to na pewno
do wysokich wyników na testach kompetencji kończących szkole podstawową.
Gmina Tuchomie pozyskała także środki na realizacje projektu w przedszkolach na terenie Gminy Tuchomie pt. „Przedszkola jak z Bajki
w Gminie Tuchomie”. W ramach programu przewiduje się utworzenie nowej grupy przedszkolnej w ZS w Tuchomiu wraz z jej wyposażeniem
oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych i zajęć
wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deﬁcytów w trzech ośrodkach wychowania przedszkolnego na terenie
Gminy tj. Tuchomie, Kramarzyny, Trzebiatkowa. Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przewiduje się na 2 semestr roku szkolnego

B

P

G

T

Biblioteka mieści się w budynku GOK w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16.
Telefon kontaktowy: 59 821 59 76
Godziny pracy biblioteki są następujące:
- poniedziałki: biblioteka nieczynna;
- wtorki i środy: 10.00 – 18.00;
- czwartki i piątki: 9.00 – 18.00;
- soboty: 8.00 – 13.00.
Pośród udostępnianych materiałów w bibliotece znajdują się: książki drukowane, audiobooki, czasopisma. Dla najmłodszych czytelników jest
kącik do zajęć plastyczno-technicznych, gier i innych zabaw. Do dyspozycji użytkowników jest pomieszczenie czytelni, w którym znajdują się
stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz regały z prasą bieżącą i inne informatory.

GMINNY ŻŁOBEK W TUCHOMIU
Gminny Żłobek w Tuchomiu jest placówką działającą do 1 czerwca br., zapewniającą opiekę najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, opierającą
się na nauce języka obcego poprzez immersję oraz spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Aktualnie do żłobka uczęszcza 20 dzieci.
Gminny Żłobek oferuje:
- pobyt od 6:30-16:30;
- wyżywienie (śniadanie, I obiad, II obiad, podwieczorek);
- zajęcia logopedyczne;
- zajęcia rytmiczne;
- język angielski poprzez immersję;
- zajęcia programowe.
Żłobek mieści się na terenie szkolnym, przy ul. Ks. Jana Hinza 1 w Tuchomiu.
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SUSZA - ZASADY POWOŁYWANIA KOMISJI
Komisję do szacowania strat spowodowanych suszą powołuje dla naszej gminy Wojewoda Pomorski. Z wnioskiem o powołanie komisji
występuje wójt. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest wykazanie przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy
Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB) zagrożenia suszą na terenie danej gminy.
W bieżącym roku IUNG-PIB potwierdził wystąpienie suszy na terenie naszej gminy jedynie w ograniczonym zakresie. Nastąpiło to na początku
sierpnia br. i dotyczyło wyłącznie następujących gatunków roślin uprawnych:
- kukurydza na ziarno;
- kukurydza na kiszonkę;
- krzewy owocowe;
- rośliny strączkowe.
Powyższe stało się podstawą wystąpienia wójta do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o powołanie komisji, która została powołana w dn.
8 sierpnia 2019 r.

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE TUCHOMIE 2019
Dożynki odbędą się w niedzielę 8 września 2019 r. na boisku przy Zespole Szkół w Tuchomiu. Rozpocznie je o godz. 15.00 uroczysta msza święta
w kościele p.w. Św. Wojciecha w Tuchomiu, po której nastąpi przemarsz z akompaniamentem Orkiestry Dętej z Zapcenia na boisko przy szkole.
W programie dożynek zaplanowano m.in.:
- część oﬁcjalną z przekazaniem chleba przez starostów dożynkowych, przemówieniami wójta gminy i zaproszonych gości;
- część artystyczną z występami lokalnych gwiazd: soliści ZS Tuchomie, Zespół Sami Swoi, soliści GOK Borzytuchom;
- prezentacja i konkurs wieńców dożynkowych, konkurs stołów biesiadnych, prezentacja sprzętu rolniczego;
- ok. godz. 19:15 planowany jest występ gwiazdy wieczoru: M JAY- Mariusz Jarosiński, którego twórczości łączy nowoczesne elementy
muzyki tanecznej z mocno dyskotekowym brzmieniem.
- ok. godz. 20:15 - zabawa ludowa z DJ.
Na miejscu miasteczko gastronomiczne Dolina Charlo y oraz bezpłatna strefa z dmuchańcami dla dzieci.

SOŁTYSI – KADENCJA 2019 - 2024
W bieżącym roku (marzec/kwiecień) odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich na nową pięcioletnią kadencję. Zmiany na stanowisku sołtysów
nastąpiły w dwóch sołectwach: Modrzejewie i Tuchomku. Od 1 lipca br. nowego sołtysa ma także Sołectwo Zagony (wybory uzupełniające
w związku z rezygnacją dotychczasowego sołtysa).
Sołtysom życzymy wytrwałości, sił i zdrowia do realizacji zadań w nowej kadencji.
Spis telefonów Sołtysów Gminy Tuchomie - kadencja 2019 – 2024

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sołectwo
Ciemno
Kramarzyny
Masłowice
Trzebiatkowskie
Masłowice
Tuchomskie
Masłowiczki
Modrzejewo
Nowe Huty
Piaszno
Tągowie
Trzebiatkowa
Tuchomie
Tuchomko
Zagony

Sołtys
Jan Wirkus
Bożena Raniowska

Nr telefonu
598215823
721 154 641

Artur Trumiński

601 422 297

Ryszard Chamier Gliszczyński

668 956 531

Ewa Zmuda- Trzebiatowska
Marika Sędzicka
Gabriela Garbicz
Klemens Leman
Mariusz Wera
Małgorzata Czekała
Bogumiła Ryngwelska
Zbigniew Wenta
Wincenty Hinc

600 126 867
880 433 636
513 021 316
504 835 209
784 669 123
506 374 360
605 591 339
787 498 745
782 923 553
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ZEBRANIA WIEJSKIE – WRZESIEŃ 2019 R.

GMINNE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

We wrześniu br. we wszystkich sołectwach gminy Tuchomie zaplanowano przeprowadzenie zebrań wiejskich. Ogólny porządek
zebrań jest następujący:
1. Uchwalenie funduszu sołeckiego na 2020 r.
2. Zmiany w funduszu sołeckim na 2019 r. (w przypadku takiej potrzeby).
3. Sprawy bieżące.

Harmonogram zebrań wiejskich – wrzesień 2019
wraz z informacją o wysokości funduszu sołeckiego na 2020 r.

L.p.

Sołectwo

Termin

Godzina

1.

Nowe Huty

05.09.2019

19.00

2.

Zagony

06.09.2019

19.00

3.

Masłowiczki

10.09.2019

19.00

4.

Masłowice
Tuchomskie

11.09.2019

19.00

5.

Kramarzyny

13.09.2019

19.00

6.

Piaszno

16.09.2019

19.00

7.

Masłowice
Trzebiatkowskie

17.09.2019

19.00

8.

Tągowie

18.09.2019

19.00

9.

Modrzejewo

20.09.2019

19.00

10.

Trzebiatkowa

23.09.2019

19.00

11.

Ciemno

24.09.2019

19.00

12.

Tuchomie

25.09.2019

19.00

13.

Tuchomko

26.09.2019

19.00

Kwota Funduszu
Sołeckiego na 2020 r.
/zł/

Miejsce
Świetlica wiejska
w Nowych Hutach
Świetlica wiejska
w Zagonach
Świetlica wiejska
w Masłowiczkach
Świetlica wiejska
w Masłowicach
Tuchomskich
Wiejski Ośrodek Kultury
w Kramarzynach
Świetlica wiejska
w Piasznie
Świetlica wiejska
w Masłowicach
Trzebiatkowskich
Świetlica wiejska
w Tągowiu
Świetlica wiejska
w Modrzejewie
Wiejski Ośrodek Kultury
w Trzebiatkowej
Świetlica wiejska
w Ciemnie
Gminny Ośrodek Kultury
w Tuchomiu
Świetlica wiejska
w Tuchomku
RAZEM

14.868,71
14.764,36

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Położenie działki
(sołectwo)
Tuchomko
Trzebiatkowa
Tuchomie
Modrzejewo
Kramarzyny

Nr działki
242
341/8
509/2
509/3
114/1
610/28
41/2
65/4
292/19
291/12

Przeznaczenie

Mieszkalnictwo
jednorodzinne

15.181,73

KALENDARZ IMPREZ WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2019
18.311,99
43.771,39
17.529,42
14.764,36
21.337,90
32.085,10
35.371,87

22.329,15
52.170,90

01.09.2019 r. - XIV Spotkania Organowe wraz z wystawą pn. ks. Jan Hinza - wieloletni proboszcz paraﬁi tuchomskiej;
07.09.2019 r. - Narodowe Czytanie wraz z Biblioteką Gminną, GOPS w Tuchomiu;
08.09.2019 r. - wyścig kolarski m.in. po drogach gminy Tuchomie;
08.09.2019 r. - dożynki gminno-paraﬁalne w Tuchomiu;
04.10.2019 r. do 05.10.2019 r.- Forum Animatorów Kultury;
10.10.2019 r. - Święto Dyni;
październik - Kaszubski Cross - boisko przy ZS Tuchomie;
październik - Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym w Trzebiatkowej;
11.11.2019 r. – obchody Święta Niepodległości;
listopad - Chocimierz Cup - Turniej Piłki Nożnej Drużyn Młodzieżowych;
06.12.2019 r. – Mikołajki.

SUBREGIONALNA TRASA ROWEROWA
W dniu 2 lipca 2019 r., w Urzędzie Gminy Kościerzyna przedstawiciele 30 samorządów podpisali list intencyjny w sprawie wyrażenia woli
współpracy na rzecz realizacji, promocji i utrzymania Subregionalnej Trasy Rowerowej.
To kolejny krok do podjęcia formalnych działań na rzecz powstania kolejnej ponadregionalnej trasy rowerowej w Województwie Pomorskim.
Trasa ma przebiegać m.in. przez całą gminę Tuchomie, jej oś stanowić będzie nasyp kolejowy pozostały po dawnej linii kolejowej Bytów –
Miastko.
Na stronie internetowej Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dostępny jest tekst koncepcji
przebiegu trasy. Docelowo trasa połączy Berlin ze stolicą Estonii, Tallinem.

22.642,17
325.129,05

Fundusz Sołecki na rok 2020 jest niższy, w stosunku do bieżącego roku o ok. 11 tys. zł., powodem czego jest spadek dochodów
gminy.
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.
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.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców sołectw do uczestnictwa w zebraniach wiejskich.
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Powierzchnia
w m2
2014
4273
1627
1433
1588
1667
1233
1078
1996
1752
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