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XV Sesja Rady Gminy Gruta
Zatwierdzenie finansów i absolutorium dla Wójt

W czwartek 24 czerwca 2016 r. na Sesji Rady Gminy –
oprócz innych uchwał, o których napiszemy niebawem – radni
zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2015 roku i udzielili
Wójtowi Gminy Gruta Halinie Kowalkowskiej absolutorium
za 2015 r.
– Wysoka Rado, wypada mi podziękować w imieniu własnym
i pracowników Urzędu Gminy za kolejny rok pracy, za udzielenie
mi absolutorium – rozpoczęła swoje krótkie wystąpienie Pani
Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta. – Jestem przekonana, że
w dalszym ciągu pozyskiwać będziemy środki z Unii Europejskiej
i wykorzystując je, modernizować i upiększać naszą gminę.
Zapewniam Szanownych Radnych i Mieszkańców, że tak jak do tej
pory, wszędzie, gdzie tylko będzie taka możliwość pozyskiwać
będę środki pieniężne na inwestycje, w szczególności na
gospodarkę wodno-kanalizacyjną i remonty dróg.
Uchwały Rady Gminy podjęte na XV Sesji Rady Gminy
Gruta w dniu 23 czerwca 2016 r.:
1) Nr XV/113/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Gruta na rok 2016
2) Nr XV/114/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gruta na lata 2016-2030
3) Nr XV/115/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki zdrowotnej w Grucie za 2015 r.
4) Nr XV/116/16 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
5) Nr XV/117/16 w sprawie wystąpienia ze Spółdzielni Socjalnej
PERSPEKTYWA z siedzibą w Łasinie
6) Nr XV/118/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji
7) Nr XV/119/16 w przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki nisko
-emisyjnej dla Gminy Gruta”
8) Nr XV/120/16 w sprawie w zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Gruta za 2015 r.
9) Nr XV/121/16 w sprawie udzieleniu Wójtowi Gminy Gruta
absolutorium z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2015 r.
(MW i RAS)

Ukazuje się od 1991 roku

KOLEJNE PIENIĄDZE
NA KOLEJNĄ DROGĘ!

Prawie 9,5 miliona złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
trafi w tym roku na modernizację 77 kilometrów dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w gminach regionu.
Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji
z przedstawicielami samorządów lokalnych miało miejsce w środę
15 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim.
Wśród gmin, które otrzymają pieniądze jest Gruta.
Podpisano umowę dotyczącą zadania „Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni
bitumicznej
realizowanej
dwuwarstwowo
w
obrębach
geodezyjnych: Boguszewo nr 167”. Kwota dofinansowania
62 510,00 zł.
– Co roku kujawsko-pomorskie gminy wiejskie mogą
skorzystać z dotacji z budżetu województwa na poprawiające
jakość gruntów rolnych inwestycje związane z budową
i modernizacją dróg dojazdowych. Środki zostały podzielone tak,
by każda aplikująca gmina mogła liczyć na dofinansowanie jednej
swojej inwestycji – powiedział marszałek Piotr Całbecki.
W ostatnich latach dzięki inwestycjom w gospodarstwach,
m.in. za sprawą pieniędzy unijnych, powiększyła się liczba
ciągników oraz nowoczesnych maszyn rolniczych. Bezpieczny
i komfortowy dojazd do pól mogą zapewnić wyłącznie
zmodernizowane drogi, które poprawiają jednocześnie warunki
pracy rolników.
Na zdjęciu: wójt Halina Kowalkowska odbiera umowę z rąk
wicemarszałka Dariusza Kurzawy.
Na podst. inf. B. Krzemińskiej, opr. RAS.

Zakończył się rok szkolny

Piątek 24 czerwca – uroczyste zakończenie roku szkolnego
w placówkach naszej gminy: w Zespole Szkół w Grucie,
Nicwałdzie, Plemiętach i Słupie.
Główna uroczystość, w obecności wójt Haliny Kowalkowskiej,
inspektor oświaty Renaty Kurkus, Rady Rodziców i księdza
proboszcza Henryka Szczodrowskiego odbyła się w Grucie.
Tu żegnano kończących naukę gimnazjalistów oraz Marzenę
Samborską, dotychczasową dyrektor Zespołu Szkół. Były słowa
podziękowanie za jej pracę od pani wójt, grona pedagogicznego,
Rady Rodziców i uczniów. W tym wzruszającym momencie
nie zabrakło kwiatów, upominków i… łez. Pani Marzena
Samborska podziękowała za współpracę naszym władzom
samorządowym oraz koleżankom i kolegom, z którymi zarządzała
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szkołą i wspólnie z nimi uczyła.
Pani H. Kowalkowska była fundatorem nagród dla najlepszych
uczniów, a otrzymali je: SP Wiktoria Pieniek, kl. VI - podwójnie za najwyższą średnią ocenę i najwyższy wynik sprawdzianu
CKE, a z gimnazjum za najwyższe średnie oceny Julia Nowaczek
i Izabela Sułkowska - obie z kl. III b. Julia osiągnęła też najwyższy
wynik egzaminu.

Kilkanaścioro uczniów otrzymało od dyrekcji nagrody za
osiągniecia sportowe i kulturalne.
Wszystkim wychowankom naszych szkół życzymy udanych
wakacji!
Tekst/foto: (tng)

Śpiew pełen piękna

W niedzielę 19 czerwca w naszej gminie gościliśmy Chór
Dzwon z Akademii Narodowej Uniwersytetu Medycyny
Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Giżyckiego we Lwowie.
Jego prezesem jest Eugeniusz Khmil. Ukraińscy śpiewacy, kolejny
zresztą raz, zaproszeni zostali przez wójt Halinę Kowalkowską.
Chórzyści, naukowcy i studenci, zaśpiewali w dwóch
kościołach naszych parafii – w południe w Słupie, a o godzinie 15
w Okoninie. Miłośnicy tego rodzaju śpiewu mogli posłuchać
pieśni religijnych i sakralnych, a także ludowych i…
rozrywkowych.
Występ lwowian to szczególne chwile, w których nie tylko
wytrawny meloman mógł poczuć szybsze uderzenie serca. Jak
ładnie określił to ksiądz proboszcz Marek Wysiecki – „Dzięki tym
pieśniom byliśmy bliżej nieba”.
Godzinny koncert zakończyła znana piosenka Hej, sokoły –
polska, ukraińska, białoruska ballada z pierwszej połowy XIX
wieku. Piękną godzinę zakończyło wspólne odśpiewanie Sto lat.
Zanim jednak chórzyści weszli do kościoła, kilka słów
o nich powiedział proboszcz M. Wysiecki.
Lwowskich śpiewaków powitała i podziękowała im za piękny
występ wójt Halina Kowalkowska, wręczyła też kwiaty
dyrygentowi Michaiłowi Sało.
Miłym akcentem było przekazanie chórzystom przez
księdza Marka albumów o świątyniach naszego regionu.
RAS

III Konkurs
Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi
Sobotni Konkurs (25 czerwca) zorganizowany przez wójt
Halinę Kowalkowską i Gminne Centrum Kultury, przy pomocy
i zaangażowaniu Rady Sołeckiej w Mełnie Cukrowni, odbył się
w upalną pogodę. Dlatego nieodzowna była obecność druhów
z OSP Gruta, którzy zadbali o to, aby konie miały wodę.

MIEJSCE:wójt
STANISŁAW
JANIK
Zawody Iotworzyła
H. Kowalkowska,
życzyła
zawodnikom jak najlepszych i bezpiecznych przejazdów.
Rywalizacja rozpoczęła się o godz. 14 i trwała dwie godziny.
Na starcie stanęło 13 zaprzęgów. Rozegrane zostały dwa
punktowane przejazdy, zawodnicy musieli pokonać wiele
technicznych przeszkód, liczył się czas i precyzja.
Sędzią głównym był Michał Laskowski, a technicznym Adam
Schmidt.
Wójt otwierając III Konkurs zauważyła, że na boisku w Mełnie
Cukrowni nie było nadmiaru kibiców. Ale czy można się było
dziwić, skoro temperatura w słońcu wynosiła ponad 30 stopni
Celsjusza, w dodatku o godz. 15 rozpoczynał się mecz naszej
drużyny na Mistrzostwach Europy.
Jednak najwierniejsi sympatycy tego pięknego sportu
z zaciekawieniem przyglądali się powożącym i wspomagających
ich luzakom. Piękne konie, piękne powozy, precyzyjne
pokonywanie niełatwego toru, to wszystko sprawiało, że nie
brakowało emocji.
Wszystko zaczęło się od grupowej prezentacji ekip, które
przyjechały m.in. z Piastowa, Grudziądza, Nowego Młyna,
Jeziorek, Grążaw, Zbójna.
III Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi
Mełno `2016 wygrał Stanisław Janik (luzak Piotr Mondzielewski)
z Rywala Grudziądz (notabene w ub. r. pan Stanisław również był
najlepszy), II miejsce zajął Paweł Gorczyca (Radosław Sobociński)
ze Stajni Zbójno, a trzecie – Rafał Paszyński (Joanna Kretkowska).
Puchary i nagrody wręczała wójt H. Kowalkowska. W epilogu
podziękowała wszystkim ekipom, że tak licznie zjechały do naszej
gminy. Nie ukrywała też satysfakcji z faktu, że zawody przebiegały
we wspaniałej sportowej atmosferze, że obyło się bez
niepotrzebnych zdarzeń, kontuzji.
Jak każe obyczaj na zakończenie zawodów wszystkim koniom
przypięto kolorowe flo, w nagrodę za udział w zawodach.
III Konkurs zakończyła runda honorowa powozów.
Po zawodach dyrektor GCK Hanna Szumotalska i instruktorki
zorganizowały cały szereg konkursów i zabaw dla dzieci,
oczywiście z nagrodami. Na scenie wystąpił zespół Grzegorza
Winnickiego Black and White z Grudziądza. Kto chciał mógł
potańczyć, posłuchać dobrej muzyki i piosenek. W czasie imprezy
serwowano publiczności znakomitą grochówkę ugotowaną przez
panie z Zespołu Szkół.
Tekst/foto: (tng)

Sołectwo wspólnie z GCK
Artur Błędowski, sołtys i radny, Rada Sołecka w Kitnowie oraz
Gminne Centrum Kultury w sobotę 18 czerwca zorganizowali
festyn dla mieszkańców tej wsi. Obecna była wójt Halina
Kowalkowska, która na początku spotkania powitała mieszkańców
i życzyła im jak najlepszej zabawy.
Na plenerowej imprezie obecnych było kilku radnych.
Organizatorzy zapewnili cały szereg najróżniejszych
konkurencji sprawnościowo-plastycznych głównie dla dzieci i…
znakomitą kuchnię dla wszystkich. Dzieci mogły skorzystać
z karuzeli, zjeżdżalni i trampoliny. Muzyczną oprawę zapewniły
zespoły GCK – TiM i PÓŁnaPÓŁ.
Była świetna zabawa i dużo emocji podczas najróżniejszych
konkurencji. Podkreślmy, że po zakończeniu każdej z nich dzieci
nagradzane były słodyczami.
Na placu obecni byli także przedstawiciele Firmy MEDSAR,
prowadzili instruktaż dotyczący udzielania pierwszej pomocy (były
ćwiczenia na fantomie).
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Krzysztof Urbaniak i opiekun Anna Kręcisz.
Tegoroczne zmagania przebiegały pod hasłem „Korzystamy
z darów lasu”. Drużyny rozwiązywały test oraz zagadki wzrokowe
i słuchowe, natomiast pierwszoklasiści układały puzzle.
Po sprawdzeniu i podliczeniu punktów zwycięzcami okazali się
uczniowie z Plemiąt, drugie miejsce zajął Nicwałd, a trzecie Słup.
Wyróżnienia: Gruta, Boguszewo i Dąbrówka Królewska.
Konkurs przygotowała i zorganizowała A. Kręcisz, przy
współpracy z Magdaleną Ślusarczyk (z uczniami klasy II
przygotowała okolicznościową inscenizację) i Radą Rodziców SP
w Plemiętach (fundator nagród).
Szczególne podziękowania, za przygotowanie słodkiego
poczęstunku, składamy mamom naszej drużyny.
Opracowanie: Anna Kręcisz

Książki, strażacy i nocne manewry…
Imprezę prowadziła dyrektor GCK Hanna Szumotalska,
a pomagały jej instruktorki Czesława Badalewska i Emilia
Józefowicz. Po kilkugodzinne części dla dzieci, wieczorem rozpoczęła się zabawa dla dorosłych.
RAS

Festyn Rodzinny w Pokrzywnie

Pod każdym względem udany był festyn w Pokrzywnie zorganizowany 24 czerwca przez sołtysa Łukasza Zieleckiego, Radę
Sołecką oraz Gminne Centrum Kultury w Grucie.
Instruktorki E. Józefowicz i Cz. Badalewska prowadziły
konkursy i zabawy dla dzieci (m.in. przeciąganie liny, przyklejanie
i następnie liczenie kolorowych piegów, rysowanie portretu
sołtysa, malowanie twarzy).
Był Picoland ze zjeżdżalnią, a pod wieczór czas dzieciom
i dorosłym swoją muzyką i śpiewem umilał Jacek Gawrział.
(r) Foto: EJ

Pod koniec maja w bibliotece w Okoninie miała miejsce
kolejna Noc Bibliotek. Tegoroczna edycja była nowatorska, gdyż
po raz pierwszy połączyliśmy święto strażaków i bibliotekarzy,
które przypadają w maju.
O godzinie 22 przyjechał do nas wozem strażackim 6-osobowy
zastęp z Plemiąt. Kilkunastu uczestników Nocy miało okazję
zobaczyć kompletne wyposażenie samochodu, przymierzyć
wszystkie elementy stroju, sprawdzić ile waży wąż strażacki,
zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy, posłuchać wiersza „Jak
wojtek został strażakiem” w wykonaniu druhów, a nawet… wejść
na dach wozu, by zobaczyć znajdujący się tam osprzęt. Na koniec
druhowie odjechali na sygnale. Dziękujemy wszystkim strażakom!
W dalszej części Nocy w bibliotece m.in. bawiliśmy się w gry
planszowe, oglądaliśmy film, było karaoke i muzyka, wróżenie
z cytatów literackich oraz nocna gimnastyka na boisku w świetle
latarek.
Jak zawsze dzięki naszemu sołectwu mieliśmy zapewnione
śniadanie i kolację oraz słodki poczęstunek i napoje. W tym
miejscy składamy serdecznie podziękowanie sołtysowi Piotrowi
Szynkowskiemu i Radzie Sołeckiej za stałą opiekę nad naszą
placówką.
A. Fabrykiewicz

„Z energią bezpieczniej w przyszłość”

Ekologiczne potyczki w Plemiętach

10 czerwca w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs „Mini
olimpiada ekologiczno-przyrodnicza dla klas I-III”. Inne szkoły
reprezentowali: Boguszewo – Julia Steciuk, Maja Dwojacka, Błażej
Urban i opiekun Hanna Pęksa; Dąbrówka Królewska – Wanessa
Ceglewska, Alicja Ballowska, Kamila Wojtaszewska i op. Anna
Łoś; Gruta – Adam Niedzin, Zuzanna Kmiecik, Konrad Kamiński
i op. Hanna Dziubkowska; Słup – Bartosz Berbelicki, Martyna
Brzyska, Alicja Samborska i op. Anna Tomczyk; Nicwałd –
Wiktoria Piątkowska, Kinga Saucha, Michał Marendowski
i opiekun Monika Samcik-Marendowska. Natomiast naszą
szkołę:
Weronika
Nowaczek,
Bartłomiej
Karwowski,

Uczennice klasy IIIB gimnazjum w Grucie: Natalia
Barszczewska, Wiktoria Iterman, Julia Nowaczek, Izabela
Sułkowska i Wiktoria Wasielewska wzięły udział w Konkursie
Filmowym „Z energią bezpieczniej w przyszłość”.
Inicjatorem i partnerem merytorycznym konkursu były Polskie
Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
oraz PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie.
Celem konkursu było budowanie wśród uczniów świadomości
znaczenia elektryczności w codziennym życiu, propagowanie
wiedzy o bezpieczeństwie energetycznym i wyobraźni młodzieży
szkolnej. Film nagrany przez nasze uczennice znalazł uznanie
komisji konkursowej, która przyznała II miejsce.
Nagroda, którą otrzymały jest sprzęt elektroniczny dla szkoły
o wartości 1500 zł, nagroda zostanie wręczona 24 czerwca 2016 r.
Opiekunem zespołu był nauczyciel fizyki Wincenty Tęgowski. (r)
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Rajd rowerowy i pieszy

Samorządowcy z Gruty u minister

W ramach obchodów Dni Gminy Gruta organizujemy w dniu
20.08.2016 r. rajd rowerowy oraz rajd pieszy.
Trasa rajdu rowerowego:
Gruta-Słup-Rychnowo-Linowo-BoguszewoKitnowo-Mełno Cukrownia-Gruta.
Trasa rajdu pieszego:
Gruta-Gruta Parcele-Mełno ZZD (cmentarz wojenny)Mełno Cukrownia (świetlica) - 6km, różne nawierzchnie.
Start spod UG Gruta:
- uczestnicy rajdu rowerowego- zbiórka 9:00
- uczestnicy spaceru-zbiórka 10:30.
Wójt Gminy Gruta z Przewodniczącym Komisji Oświaty
Henrykiem Zalewskim i Renatą Kurkus wzięli udział w debacie
oświatowej organizowanej przez Związek Gmin Wiejskich w dniu
2 czerwca 2016r. w Warszawie.
Uczestnicy debaty wypracowali i przedstawili pani Minister
postulaty, do których należą m.in.:
Podczas obrad odbyło się spotkanie z Anną Zalewską Minister
Edukacji Narodowej.
- podjęcie rzeczywistej i efektywnej pracy nad naprawą prawa
oświatowego we współpracy z rodzicami i nauczycielami, a przede
wszystkim z samorządami, które ponoszą pełną odpowiedzialność
za to zadanie własne gmin;
- opracowanie standardów edukacyjnych i powiązanie z nimi
systemu finansowania oświaty;
wprowadzenie subwencji
przedszkolnej w zakresie
odpowiadającym wzrostowi zadań w tym obszarze, spowodowanych zmianami prawa, w szczególności przywróceniem
obowiązku szkolnego dla siedmiolatków;
- pilna nowelizacja Karty Nauczyciela, tak aby pragmatyka
zawodowa była adekwatna do współczesnych wyzwań
rozwojowych oraz możliwości finansowych państwa;
Uczestnicy debaty zwrócili szczególną uwagę na fakt, że bez
konsultacji z samorządami wprowadzane są zmiany, dotyczy to:
zmiany wieku obowiązku szkolnego, uwstecznienie prawa
oświatowego poprzez odebranie samorządom prawa do kształtowania sieci szkolnej, likwidacja tzw. „godzin karcianych”
w Karcie Nauczyciela.
Pani minister zaproponowano wspólne wypracowanie
projektów zmian prawa oświatowego i systemu finansowania zadań
edukacyjnych, aby zapewnić właściwą szkolną edukację w Polsce.
(r)

Nasi młodzi sportowcy na pierwszym miejscu

Warunki uczestnictwa:
1. zgłoszenie telefonicznie lub mailowo uczestnictwa w rajdzie do
15 sierpnia 2015 r. na adres cel4@wp.pl lub telefonicznie
(sekretariat UG Gruta 56-46-83-121)
2. wpłacenie wpisowego w wysokości 5 złotych w dniu rajdu.
3. posiadanie sprawnego roweru,
4. uczestnicy w wieku poniżej 17 lat posiadają pisemną zgodę rodziców, a osoby w wieku poniżej 15 lat biorą udział w rajdzie, spacerze tylko pod opieką rodzica lub opiekuna
5. posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
(CC)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA
W DZIERŻAWĘ
Zgodnie art. 35 ust 1 i 2 i ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016, poz. 65
z późń. zm.) Wójt Gminy Gruta podaje do publicznej wiadomości,
iż niżej wymienione nieruchomości niezabudowane stanowiące
własność Gminy Gruta zostają przeznaczone do oddania
w dzierżawę.
Powierzchnia

Opis

działka nr
498/2 obręb
Gruta

0,8000 ha

działka nr
64/1 obręb
Gruta

0,9100 ha

nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
nieruchomość gruntowa niezabudowana

Oznaczenie

Tryb i
warunki
dzierżawy

Cena
wywoławcza zł

przetarg
ustny
nieograniczony

560,00

przetarg
ustny
nieograniczony

637,00

Dzierżawa działki nr 498/2 w Grucie obejmować będzie okres
do 1 roku.
Dzierżawa działki nr 64/1 w Grucie obejmować będzie okres
do 1 roku.
Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach
można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grucie, pok. 14
(tel. 663 916 759) w godzinach pracy Urzędu.

8 czerwca w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu odbyła się
uroczystość zamykająca bieżący rok sportowy i 16. rok
międzygminnego
współzawodnictwa
sportowego
szkół
podstawowych i gimnazjalnych powiatu grudziądzkiego.
Nasi młodzi sportowcy zdobyli pierwsze miejsce.
Dyplomy, puchary i statuetki wręczyli wicestarosta powiatu
grudziądzkiego i przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego.
Na zdjęciu: wójt Halina Kowalkowska, trener Aleksander
Zadykowicz oraz Michał Bonkowski, Michał Rynduch
i Jakub Ścibior.
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