Spotkanie Wójta Gminy Tuchomie z sołtysami w dniu 31 maja 2021 r.
Porządek spotkania:
1. Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu - ustalenia dotyczące
organizacji imprez w sołectwach.
2. Realizacja projektu SenioRITA oraz sprawy opieki społecznej – spotkanie z Kierownikiem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu.
3. Realizacja Funduszu Sołeckiego, inwestycji, remontów oraz plany na kolejne miesiące spotkanie z Kierownikiem Referatu Gospodarczego.
4. Czyste Powietrze – spotkanie z przedstawicielem firmy Foton.
5. Sprawy bieżące – utrzymanie świetlic, (informowanie mieszkańców).
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Obecni na spotkaniu sołtysi według listy obecności.
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli:
• Pan Wiesław Bezhubka- Przewodniczący Rady Gminy Tuchomie;
• Pan Jacek Żmuda-Trzebiatowski – Sekretarz Gminy;
• Pan Ludwik Szreder – Dyrektor GOK w Tuchomiu;
• Pani Joanna Kułakowska – Kierownik GOPS w Tuchomiu;
• Pan Tomasz Rohde – Kierownik Referatu Gospodarczego UG w Tuchomiu;
• Pan Paweł Jankowski - Przedstawiciel firmy FOTON z Słupska;
• Dominika Męczon – Przedstawiciel Firmy FOTON z Słupska.
Ad.1. Wójt poinformował o obowiązujących obecnie obostrzeniach na imprezach związanych
z epidemią koronawirusa SARS-COV-2. Informacja w sprawie została przekazana sołtysom
(w załączeniu).
Wójt zaapelował do sołtysów aby zachęcali mieszkańców do szczepień. Tylko szczepienia
mogą spowodować, że epidemia się zakończy.
Jeśli chodzi o imprezy to wydaje się, że najbardziej bezpieczne będą imprezy na świeżym
powietrzu, w okresie letnim.
Wójt poinformował również, że w tym roku kończą się kadencje zarządów OSP - 2.10 zjazd
gminny OSP.
Dyrektor zaproponował, żeby wszystkie imprezy zorganizować w miesiącach letnich, ze
względu na fakt, że nie wiadomo co będzie się działo w okresie jesiennym. Pierwsze imprezy
będą związane z dniem dziecka.
Co do większych imprez Dyrektor poinformował, że:
- Kaszubski Triathlon – odbędzie się;
- Tuchomska Pętla - raczej nie odbędzie się;
- Festiwal smaków w Trzebiatkowej – odbędzie się;
- Święto swojskiego chleba – odbędzie się;;
- Festyny w małych miejscowościach – będą odbywały się.;
Dyrektor GOK stwierdził, że wszystkie imprezy będą organizowane w obowiązującym
reżimie sanitarnym.

W urzędzie zawsze przed imprezą można kontaktować się z Panią Beatą Szwindowską, która
na bieżąco śledzi obostrzenia epidemiologiczne i będzie można u niej dowiadywać się przed
imprezą o aktualnie obowiązujących obostrzeniach.
W kwestii dożynek gminnych - zobaczymy co będzie się działo - jeśli tylko nadarzy się
możliwość Dyrektor GOK stwierdził, że jest ZA.
Wstępny plan imprez:
Tuchomie - 4 czerwca - święto papieru;
Kramarzyny - 7 czerwca - dzień dziecka; 26 czerwca rajd rowerowy;
Trzebiatkowa - 26 czerwca - Festiwal Smaków;
Modrzejewo - 6 czerwca dzień dziecka, lipiec - 2xkino pod gwiazdami; sierpień festyn;
impreza - zawody strzeleckie;
Tuchomko - festyn w lipcu; Piknik Ekologiczny???
Ciemno - Dzień dziecka; Kaszubski Triathlon;
Piaszno - w czerwcu festyn; 15 sierpnia Święto pieczonego chleba;
Tągowie - impreza dla dzieci (lipiec);
Nowe Huty - czerwiec dzień dziecka; Święto w Kuźni; jubileusz OSP Nowe Huty;
Masłowice Tuchomskie - festyn w lipcu.
W sporcie cały czas odbywają się imprezy. Mamy bardzo dobrą infrastrukturę. Animatorzy
prowadzą cały czas zajęcia z grupami dziecięcymi.
Ad.2. Kierownik GOPS w Tuchomiu Pani Joanna Kułakowska przedstawiła informację dot.
projektu SenioRITA, w zakresie m.in. rehabilitacji domowej, wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego (powstanie przy PCPR w Bytowie), sąsiedzkich usług opiekuńczych
(zakupy, towarzyszenie osobie samotnej), asystent osoby niepełnosprawnej.
Poinformowała też o adresowanym do rodzin projekcie Razem w drodze Q Przyszłości, w
ramach którego odbywają się spotkania z psychologiem, wyjazdy integracyjne. Chodzi o to
żeby pomoc była adresowana do wszystkich członków rodziny, żeby wszyscy członkowie
rodziny byli zaangażowani w projekt (w tym roku 8 rodzin, w przyszłym roku również 8
rodzin).
GKRPA - przeprowadzono już pierwszy konkurs - wyłoniono projekty. Kierownik GOPS
poinformowała, że środków jest w tym roku dużo - ze względu na brak możliwości realizacji
zadań w ub. roku. Kierownik GOPS przedstawiła podział środków GKRPA na 2021 rok.
Poinformowała o planowanym ogłoszeniu drugiego konkursu.
Kierownik GOPS poinformowała o realizowanym programie pomoc żywnościowa. W ramach
obecnego projektu żywność otrzymamy po raz ostatni w czerwcu 2021 r. Z gminy udział
bierze 390 osób. Kryterium dochodowe to 1542,00 zł na osobę samotnie gospodarującą oraz
1161,60 zł na osobę w rodzinie.
Ad.3. Wójt przedstawił informacje dot. Funduszu Sołeckiego. Poinformował, że do zmian w
funduszu wystarczy obecnie uchwała rady sołeckiej - nie jest wymagana uchwała zebrania
wiejskiego. Sołtysi otrzymali materiały dot. realizacji funduszu sołeckiego w poszczególnych
sołectwach.
Wójt poinformował o realizowanych obecnie zadaniach inwestycyjnych (w zakresie
odnawialnych źródeł energii, zadań drogowych), poinformował o dostawcach materiałów dla
gminy (polbruk, płyty jumbo, kruszywa) oraz wykonawcach usług.
Wójt przedstawił informacje dot. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tuchomie.

Następnie Wójt poinformował o trwających pracach projektowych poinformował, że na Klub
Seniora w Tągowiu gmina nie otrzymała dofinansowania.
Kierownik Referatu Gospodarczego - Pan Tomasz Rohde przedstawił informacje dot.
realizowanych zadań w gminie:
- 17 km dróg zostało odkrzaczonych w tym roku;
- wyremontowano drogi - wykorzystano 1200 ton tłucznia, 300 ton kruszbetu, remont
wykonano równiarką (na zlecenie) oraz ekipa z pracowników gospodarczych UG Tuchomie;
- przedstawił plany realizacji zadań dot. remontu dróg kostką polbruk i płytami jumbo w
ramach funduszu sołeckiego oraz innych zadań związanych z realizacją zaplanowanych zadań
funduszu sołeckiego.
Wójt przekazał informacje:
- z funduszu po-PGR nie ma jeszcze rozstrzygnięcia;
- podobnie dofinansowania dla projektu biblioteki i terenów rekreacyjnych w Tuchomiu czekamy;
- Aktywne sołectwo - Tuchomko - otrzymaliśmy dofinansowanie;
- podobnie świetlica w Masłowicach Tuchomskich OSADA – Myśliwiec pozyskał
dofinansowanie;
- GDDKiA - kończy przebudowę mostu w Tuchomiu. Dalsze plany są takie, że mają być
budowane dwa ronda w Tuchomiu i chodnik do stacji paliw oraz lewoskręt do Piaszna;
- przejdą nam wnioski o wyniesione przejścia dla pieszych przy szkole w Tuchomiu z
oświetleniem;
- składać będziemy 8 wniosków do LGR (zagospodarowanie terenu przy jeziorze
Kamieniczno; zieleń i zagospodarowanie jeziora w Ciemnie; remont pomostu nad jeziorem
długim w Tuchomku; projekt dot. fotowoltaiki z małą retencją przy szkołach, + fotowoltaika
z małą retencją w Piasznie, OSP Kramarzyny, OSP Nowe Huty, OSP Modrzejewo);
- pod koniec roku nabór w Partnerstwie Dorzecza Słupi. W naszym przypadku wniosek na
Otwartą Strefę Aktywności w Modrzejewie.
Wójt zwrócił się do sołtysa Tuchomia o zrobienie inwentaryzacja ciemnych punktów w
zakresie oświetlenia ulicznego.
Z tematów bieżących Wójt przedstawił problemy gospodarki odpadami:
- problemy z tym, że „zniknęło” nam 1050 mieszkańców, przez co budżet śmieciowy nam się
nie zamyka. W deklaracjach zostało zadeklarowana mniejsza liczba osób w gospodarstwach
domowych. Będziemy to porządkować. Pewnie za dwa lata będziemy musieli wprowadzić
nowy sposób naliczania opłaty śmieciowej - "od wody";
- niestety mieszkańcy nie segregują w należyty sposób śmieci. Ludzie zadeklarowali, że będą
kompostować bioodpady. Powinno to zmniejszyć ilość śmieci zmieszanych a tak nie jest.
Nastąpiło duże zwiększenie ilości śmieci zmieszanych w kwietniu w porównaniu do kwietnia
ubiegłego roku. W maju pracownicy ZZO Sierżno zostawiali żółte karteczki w pojemnikach,
gdzie śmieci były źle segregowane. W przyszłym miesiącu będą już kary - trzykrotność
opłaty.
Ad.4. Wójt poinformował o pozyskaniu przez gminę środków z NFOŚiGW na sfinansowanie
doradztwa dla mieszkańców w zakresie Programu Czyste Powietrze.
Przedstawiciele firmy FOTON przedstawili informację dot. Programu Czyste Powietrze.
Pracownicy firmy FOTON dwa razy w miesiącu pełnią dyżur w Urzędzie Gminy w
Tuchomiu w godz. 10.00 - 15.00. Ponadto raz na kwartał dodatkowe spotkanie w godzinach

popołudniowych. Można również kontaktować się telefonicznie z pracownikami firmy
FOTON (dyżur telefoniczny w poniedziałki i wtorki). W urzędzie znajdują się także ankiety,
które każdy zainteresowany może pobrać i wypełnić - tam są wszystkie niezbędne informacje
dla przygotowania wniosku.
Przedstawiono także informację dot. premii termomodernizacyjnej w BGK.
Firma foton przygotowuje wnioski, przygotowuje audyt energetyczny, w razie potrzeby udaje
się na miejsce żeby dokonać oględzin na miejscu.
Wójt poinformował o złożeniu wniosku na środki zewnętrzne dot. usuwania azbestu. Jest
jeszcze możliwość złożenia wniosku w tym zakresie przez mieszkańców.
W przypadku folii rolniczej prawdopodobnie po 30 czerwca będzie można składać wniosek i
taki wniosek gmina złoży. Jednak w ub. roku był problem z brudną folią rolniczą. Firmy
takiej folii nie chcą odbierać.
Brudną folię rolniczą można odwieźć do ZZO Sierżno - opłata to 1200 zł za tonę.
9 czerwca w GOKu spotkanie dot. tych kwestii związanych z Czystym Powietrzem (terminy,
normy, techniczne rozwiązania, nowe technologie).
Ad.5. Sprawy bieżące.
Prośba o informowanie mieszkańców w ważniejszych sprawach;
Ad.6. Wolne wnioski.
- Modrzejewo - lina od zjeżdżalni na placu zabaw pękła – trzeba naprawić lub zdemontować
zjeżdżalnię;
- Kramarzyny - woda na placu zabaw została zamknięta, potrzeba jej ponownego
przywrócenia;
- Modrzejewo – nowy chodnik przy drodze powiatowej jest uszkodzony (usiadł);
- chodnik przy cmentarzu w Tuchomiu zapadnięty;
- Domek na Oazie w Kramarzynach - zgnite słupki – wniosek o naprawienie;
- Tuchomie, źle koszona trawa, wysoko, nierówno;
- należy wczyścić ławki na przystani kajakowej w Modrzejewie i wykaszać teren przystani;
- należy wylać płytę pod przystanek w Ciemnie;
- należy ustawić zakupiony przystanek w Kramarzynach.

Protokołował:
Jacek Żmuda-Trzebiatowski

