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PRZEDSZKOLACY Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MEŁNIE  

ŚWIĘTOWALI Z BABCIAMI I DZIADKAMI   

Są tylko dwa takie dni w roku 21 i 22 stycznia. Z tej okazji odbyła się 21 stycznia 2011 roku w Przedszkolu w Mełnie uroczy-

stość z udziałem babć i dziadków naszych przedszkolaków. 

„Kochamy nasze babcie i dziadków też kochamy W Dniu Babci i Dziadka życzenia Wam składamy" Takich życzeń w 

tym dniu było wiele. Dzień Babci i Dziadka to jedna z najważniejszych uroczystości przedszkolnych. Z uwagi na dużą liczbę 

gości na ten wyjątkowy dzień Przedszkole Samorządowe wynajmuje świetlicę wiejską od stowarzyszenia „Działajmy ra-

zem".  

Tradycyjnie, jak co roku przybyli dziadkowie obejrzeli występy swoich ukochanych wnucząt. A ci nie zawiedli, chcąc 

odwdzięczyć się dziadkom za ich dobroć i cierpliwość, najpiękniej jak potrafiły - recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. 

Wręczyły też wspaniałe upominki, w wykonanie których włożyły całe swoje serduszko.  

Uroczystość uświetnili rodzice naszych przedszkolaków którzy przygotowali dla gości wspaniały poczęstunek. 

GŁOS GRUTY— miesięcznik wydawany przez Gminę Gruta od 1991 roku. 

Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno tel. 56 46 83 188 

Ogłoszenie 

Działając na podstawie art. 24 ust.8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U.  z  2006 r. Nr 123, poz.858 ze zm.) Urząd Gminy Gruta  86-330  Mełno  ogła-
sza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gruta  na 
okres  od  1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

Ceny w taryfie  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków : 

Cena brutto   1 m ³  pobranej wody       -  2,37 zł 
Cena brutto  1 m ³ ścieku wprowadzonego do urządzeń  kan. stanowiących własność gminy Gruta - 2,71 zł 
Cena brutto 1 m ³ ścieku  zrzucanego do oczyszczalni z szamb z terenu gminy Gruta    - 2,71 zł 

Cena brutto 1 m ³ ścieków przemysłowych i dowożonych spoza terenu gminy Gruta wprowadzanych  do Gminnej 
Oczyszczalni ścieków w Mełnie           - 4,07 zł 

Cena  brutto  opłaty abonamentowej  na miesiąc     -  1,18 zł 

Ceny zawierają obowiązujący  w dniu sprzedaży podatek VAT. 
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GŁOS GRUTY 
Bezpłatna Gazeta Samorządowa 

Nr 1       STYCZEŃ 2011    ukazuje się od 1991 

II Sesja Rady Gminy Gruta 

 W dniu 13 grudnia 2010r. odbyła się II sesja Rady Gminy 

Gruta. Głównym tematem sesji było ślubowanie złożone przez Pa-

nią Wójt mgr Halinę Kowalkowską.  

 Po życzeniach złożonych  przez ustępującego Wójta Gminy  

Stanisława Tarkowskiego oraz Przewodniczącą Rady Gminy Panią 

Magdalenę Kołodziej, Pani Wójt  podziękowała wszystkim słowa-

mi: 

 „Pani Przewodnicząca , Wysoka Rado, Panie Wój-

cie, Szanowni Państwo. Jestem pod ogromnym wraże-

niem, będę mówić bardzo krótko, ale nie sposób w tak 

zacnym gremium nie podziękować wyborcom za głos i 

zaufanie jakim mnie obdarzyli.  

 Chciałabym przede wszystkim wyrazić nadzieję, że Ci którzy nie oddali na mnie gło-

su zmienią swoje zdanie i przekonają się, że był to dobry wybór po działaniach, które będą 

przeprowadzane tak, byśmy wszyscy mogli się cieszyć rozwojem Naszej Gminy. Podzięko-

wać chciałabym moim kontrkandydatom, którzy kierowali się zasadą  fairplay podczas 

wyborów. Chciałabym wyrazić nadzieję że oczekiwania wyborców będą spełnione w ten 

sposób, że wybrani Radni będą rzeczywiście dążyć do rozwoju Gminy, a nie koncentrować 

się na rzeczach  nieistotnych i utrudniać pracę. Różnice programowe nie powinny  mieć 

znaczenia przy współpracy, przecież cel mamy wszyscy jeden - rozwój Naszej Pięknej 

Gminy Gruta. Szanowni Państwo, ktoś kiedyś powiedział „tracisz pieniądze  - tracisz wie-

le, tracisz przyjaciela — tracisz więcej, tracisz wiarę — tracisz  wszystko”  

 Ja  od początku do końca nie straciłam wiary w mieszkańców Gminy Gruta. Jeszcze 

raz dziękuję z całego serca , tu wszystkim zebranym, wszystkim tym  których nie ma, a 

którzy byli ze mną w różny sposób,  za ich dobro podczas nie tylko ostatnich miesięcy, ale 

przez wiele lat, bardzo serdecznie dziękuję. 

 Gratuluję wszystkim Radnym wyboru i mam nadzieję, że ta współpraca będzie z po-

żytkiem tylko i wyłącznie dla Naszych Mieszkańców. Dziękuję serdecznie.” 

Po przemówieniu Pani Wójt otrzymała kwiaty, życzenia oraz gratulacje od przybyłych mieszkańców  oraz 

gości    
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III Sesja Rady Gminy Gruta  

W dniu 30 grudnia 2010r. odbyła się III sesja Rady Gminy Gruta. Na sesji  przedstawiono sprawozdanie o stanie gminy. Pani Wójt  

mgr Halina Kowalkowska poprosiła Panią Skarbnik  Mirosławę  Pyszora o zapoznanie wszystkich obecnych z sytuacją finansową 

gminy, natomiast Pan Sekretarz Zdzisław Tyczyński , przedstawił sytuację o stanie mienia komunalnego, oraz jakie inwestycje wyko-

nano w 2010 roku. 

Rada Gminy Gruta podjęła 7 uchwał: 

 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości* 

 Uchwała w sprawie zmieniająca w sprawie  określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza informacji 

w sprawie podatku od nieruchomości 

 Uchwala  w sprawie wynagrodzenia Wójta 

 Uchwala w sprawie diet dla radnych rady Gminy Gruta 

 Uchwała w sprawie  przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 

 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2011 rok  

 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę  w sprawie     uchwalenia Budżetu  Gminy na 2010 rok 

*§  1. W uchwale Rady Gminy Gruta Nr XXXIII/193/10 z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podat-

ku od nieruchomości ( Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 181, poz. 2392 ) § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotych, 

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 0,50 zł  od 1 m2  powierzchni użytkowej;” 

Nowy sprzęt dla Naszych Strażaków !!! 

 Tuż przed Uroczystością Wigilijną — odbyło się  w 

naszym Urzędzie spotkanie  na którym to Kierownik Pla-

cówki Terenowej KRUS w Grudziądzu Pan Lech Szymań-

ski przekazał na ręce Pani Wójt mgr Haliny Kowalkow-

skiej  oraz strażaków OSP Plemięta  panom : Krzysztofowi 

Dalka, Zbigniewowi Teresak , oraz Marcinowi Bartoś , 

torbę wraz z wyposażeniem niezbędnym  do udzielenia 

pierwszej pomocy.  

 W spotkaniu uczestniczyli również poseł na Sejm 

pan Janusz Dzięcioł oraz  komendant PSP  Pan Konrad 

Przybylak 

Urząd Gminy Gruta informuje, że na terenie gminy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: 

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości posiada: 

 

  Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. w Grudziądzu, tel. 56 4658276 

  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych „EKOSYSTEM” Sp. z o.o. w  

  Wąbrzeźnie, tel. 56 6873190 lub 56 6881428 

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych posiada: 

  Jarosław Chmielewski, Zawda 15, tel. 56 4665157 

   Usługi Asenizacyjne „Magda”, Pieńki Królewskie 22, tel. 56 4682455 lub 663760444 
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ULGI PODATKOWE 

w podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczanym za 2010 rok. 
 
 Zaczął sie okres składania rocznych zeznań podatkowych i wielu z nas chciałoby obniżyć należny Skarbowi 

Państwa podatek. . Z pośród niewielu ulg podatkowych jakie obowiązują największym "powodzeniem" cieszą się ulgi: 

prorodzinna , za internet oraz rehabilitacyjna. 

 

Ulga prorodzinna 

 W zeznaniach rocznych składanych za 2010 rok minimalna kwota ulgi prorodzinnej do odliczenia od podatku 

to 92,67 zł. Maksymalna wynosi 1112,04 zł. To, jaką kwotę podatnik uwzględni w swoim rocznym PIT, uzaleznione 

jest od tego, przez jaką część roku on i jego dzieci spełniali warunki do odliczenia. Zasadą jest, że ulga przysługuje za 

każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał w stosunku do dziecka małoletniego władzę rodzicielską lub pełnił 

funkcję rodziny zastępczej bądź opiekuna prawnego ( gdy dziecko z nim zamieszkiwało). Jeżli np. dziecko urodziło 

się w czerwcu – ulga przysługuje za siedem miesięcy, tj. od czerwca do grudnia 2010 roku. W wysokości 648,69 zł, 

bo w tym okresie wykonywana była władza rodzicielska. Podatnik wykazuje miesiące , za które przysługuje mu odlic-

zenie ulgi prorodzinnej w części E załacznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem. Wymogi do odliczenia musi speł-

nić również dziecko. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ulga przysługuje pod warunkiem pobierania przez nie 

jednego ze świadczeń tj. renty socjalnej, dodatku pielęgnacyjnego lub zasiłku pielęgnacyjnego. Jeżeli dziecko utraciło 

prawo do świadczenia w trakcie 2010 roku, to rodzic odliczy ulgę tlko za tę część roku, w której było ono pobierane. 

Rodzice pozostałych dzieci tj. tych , które nie ukończyły 25 lat oraz się uczą odliczają ulgę za te miesiące, w których 

dziecko spełnia jeden  z tych warunków. Misiąc, w którym dziecko kończy 25 lat lub naukę należy doliczyć do mie-

sięcy za które przysługuje ulga. Np. na dziecko, które we wrzesniu kończy 25 lat, ulga przysługuje za 9 miesięcy. Po-

nadto ustawodawca przewidział dwie sytuacje szczególne , gdzie następuje utrata ulgi za część roku. Np. gdy dziecko 

wstąpiło w związek małżeński ( przykładowo 20 – letnie, uczące się dziecko w marcu 2010 r. wzięło ślub, to ulga 

przysługuje wyłącznie za styczeń i luty 2010 roku) lub zostało umieszczone na podstawie orzeczenia sądu w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych ( np. w zakładzie 

poprawczym, schronisku dla nieletnich). Trzeba pamiętać rownież, że ulga na dziecko uczące się, do ukończenia 25 

lat, przepada całkowicie jeżeli w roku podatkowym , którego dotyczy odliczenie, uzyskało ono dochody opodatkowa-

ne według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokoci przekraczającej 3089,00 zł. 

 

Ulga internetowa 

 Z ulgi tej możemy skorzystać wtedy gdy: ponieśliśmy w roku podatkowym wydatki za użytkowanie internetu 

w lokalu ( budynku) będącym naszym miejscem zamieszkania ; wydatek ten udokumentowany jest fakturą VAT. 

Podatnik od dochodu może odliczyć wydatki poniesione w roku podatkowym w maksymalnej wysokości 760,00 zł. 

Jeżeli płacimy za internet wspólnie z osobą zamieszkującą razem z nami ( np. małżonkiem, dzieckiem, rodzicem ), co 

wprost wynika z faktury VAT wystawionej na imię i nazwisko osób ponoszących wydatki, to każdemu przysługuje 

prawo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu. Jeżeli np. mąż i żona otrzymali wspólną fakturę za korzysta-

nie z internetu w wysokości 1120,00 zł , to odliczyć mogą od swoich dochodów tę właśnie kwotę w dowolnych pro-

porcjach np. mąż 760,00 zł a żona 360,00 zł, tak aby nie przekroczyć limitu ulgi i nie odliczyć więcej niż wynika z 

faktury. Odliczenia dokonuje się na formularzu PIT/O. Ważne jest również to, że na fakturze musi być wyszczególni-

ona kwota wydatków za użytkowanie internetu ( nie może być to kwota łączna np. abonament telefoniczny wraz z 

abonamentem za internet ) i faktura musi  być zapłacona. 

 

Ulga rehabilitacyjna 

 Z ulgi rehabilitacyjnej skorzystają jedynie osoby niepełnosprawne lub takie, które utrzymują niepełnospraw-

nych członków rodziny. W ramach ulgi rehabilitacyjnej odlicza sie od dochodu wydatki związane z rehabilitacją i 

ułatwieniem czynności życiowych niepełnosprawnego. Większość odliczanych kwot musi być właściwie przez podat-

nika udokumentowana. Ponadto aby podatnik mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej , musi mieć orzeczenie o niepeł-

nosprawności czyli o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności okreś-

lonych w odrębnych przepisach lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolnoci do pracy, 

rentę szkoleniową albo rentę socjalną lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia 

wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Wydatki jakie można odliczyć od dochodu z tytułu ulgi rehablitacyjnej 

zawiera art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodwym od osób fizycznych. Przed przystąpieniem do odliczania wydat-

ków na cele rehabilitacyjne należy sie dokładnie zaznajomić z przepisami ustawy, gdyż niejednokrotnie podatnicy 

spełniający warunki do odliczenia błędnie uważają, że np. dojazd własnym środkiem transportu do lekarza na wizytę 

kontrolną,  uprawnia ich do skorzystania z ulgi. 

 

Materiały zaczerpnięto z Dziennika Gazety Prawnej 

Opracowała Sabina Kamińska 
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WOŚP znów zagrała w Gminie Gruta !! 
 W Gminie Gruta w niedzielę 09 stycznia 2011r.po raz 15 grała 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  

Na terenie gminy kwestowało 40 wolontariuszy. 

 W Zespole Szkół w Grucie w godzinach przedpołudniowych odby-

wały się rozgrywki powiatowe w siatkówkę, zajęcia plastyczne, Jaseł-

ka ,występ zespołu „TIM” z Gminnego Centrum Kultury w Grucie ,a w 

przerwach występy karaoke . 

 W SP Nicwałdzie dla dzieci i środowiska lokalnego była dyskoteka, 

sprzedaż fantów, kącik kosmetyczny, punkt sanitarny a w nim zasady 

udzielania pierwszej pomocy, pomiar ciśnienia i glukozy. 

  W kościele parafialnym w Słupie dzieci przedstawiły jasełka.  

Główna impreza odbywała się w lokalu dyskotekowym „Pilawa” w Grucie: 

występ dzieci z SP w Słupie, karaoke, występ Scholii z parafii Okonin, Konsumpcja wyrobów cukierniczych i garmażeryjnych przygo-

towanych przez stowarzyszenie „Działajmy Razem” z Mełna i obsługę kuchni 

z Zespołu Szkół w Grucie, prezentacja na Keybordzie przez Cezarego Szyt-

niewskiego, występ Sonii Szytniewskiej w układzie tanecznym, występy mu-

zyczne dzieci z zespołu „Pół na pół” ze szkoły z Dąbrówki Królewskiej i ze-

społu Papugi ze szkoły w Plemiętach, zaprezentował się także zespół z Gmin-

nego Centrum Kultury w Grucie,     „TIM”. 

O godz.. 20.00 był pokaz laserowy przygotowany przez pana Jerzego Struży-

nę 

Występy te przeplatały licytacje między innymi trzy torty jeden  przygo-

towany  przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem” z 

Mełna ,drugi przygotowany przez Piekarnię Pana Jana Łopatki z Gruty , a 

trzeci przygotowany przez stowarzyszenie „Przyjaciół Boguszewa” a także  

inne ciasta ,sałatka i smalec do konsumpcji dla wszystkich za co bardzo dziękujemy.     

 Bawiliśmy się wspaniale i zebraliśmy łącznie  12.930,63 zł 

 W dniu 22  grudnia 2010 r. o  godz.1300  w Sali Narad Urzędu Gminy 

odbyło się Spotkanie Opłatkowe. Wśród zaproszonych gości byli między inny-

mi: Dyrektorzy i Kierownicy jednostek , Prezesi OSP,, Komendant Policji w 

Grudziądzu, Starosta Powiatu Grudziądzkiego, Prezydent Grudziądza , Radni 

Powiatu, Dyrektor Urzędu Pracy, Lokalni Przedsiębiorcy, Radni Rady Gminy 

bieżącej kadencji, Radni Rady Gminy minionej kadencji , Księża, Sołtysi,  oraz 

Posłowie na Sejm Pani Marzenna Drab oraz Pan Janusz Dzięcioł  .  

 Pani Wójt mgr Halina Kowalkowska złożyła wszystkim zebranym, ży-

czenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życząc  spokoju,  aby 

Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem,  a Nowy Rok – Dobrym 

Czasem.  Po życzeniach wszyscy uczestniczący w spotkaniu podzielili się opłat-

kiem. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z tej uroczystości. 

Spotkanie umilił występ dzieci ze szkoły Podstawowej w Dąbrówce Królewskiej pod kierownictwem pana Krzysztofa Janikowskiego. 
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W dniu 22 stycznia 2011 roku na nowopowstałej hali sportowej przy Zespole Szkół w Grucie odbył się  

Pierwszy Turniej Halowej Piłki Nożnej  

pod patronatem Pani Wójt mgr Haliny Kowalkowskiej. 

Pani Wójt powitała wszystkich przybyłych gości oraz zawodników słowami  

„ Witam serdecznie wszystkich na Naszej Pięknej Gruckiej Ziemi”. 

Turniej oficjalnie rozpoczął się o godzinie 1130 . 

 Uczestniczyło w nim 16 drużyn: 

Legia Chełmża 

Cukrownik Mełno 

Ogniwo Zegartowice 

Legia Osiek 

Radzynianka Radzyń Chełmiński 

Jacek Team 

OSP Łobdowo 

Praktiker Grudziądz 

Klink Grudziądz 

Węgrowianka Węgrowo 

BS Brodnica 

Real Grudziądz 

LZS Bobrowo 

Strażak Casino Grupa 

LZS Rolko Konojady 

Olimpia Grudziądz 

Drużyny podzielono losowo na trzy grupy (grupa A - 6 drużyn, grupy B i C - 5 drużyn),  grały one jeden raz 

przez 12 minut bez zmiany stron. Do finału wchodziły zwycięskie drużyny z grupy. W finale spotkały się trzy naj-

lepsze drużyny: 

Węgrowianka Węgrowo 

OSP Łobdowo 

BS Brodnica 

Finał zakończył się wygraną  drużyny BS Brodnica która to zajęła  pierwsze miejsce, drugie miejsce zajęła 

drużyna  OSP Łobdowo, z  kolei na trzecim miejscu uplasowała się drużyna Węgrowianki Węgrowo. 

Pani Wójt mgr Halina Kowalkowska  dokonała wręczenia pucharów dla trzech najlepszych drużyn, dla 
najlepszego strzelca oraz bramkarza. Pozostałe drużyny otrzymały dyplomy za uczestnictwo w turnieju. 

Na zakończenie  turnieju wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. 
Turniej o Puchar Wójta Gminy Gruta zakończył się oficjalnie o godzinie 1830 . 

Najwyższą licytację zdobyły policyjne Delfiny po 200,00 i 210,00 zł ,a także monety okolicznościowe z Banku Brodnickiego 260,00zł i 240-

,00zł 

Wolontariusze z poszczególnych szkół zebrali niżej wymienione kwoty, a najwięcej było w puszce Kacpra Dziubkowskiego 675,30zł. 

1.Zespół Szkół w Grucie – 3.502,00 zł , 

2.SP Boguszewo              - 1.915,94 zł, 

3.SP Dąbrówka                -    538,70 zł , 

4.SP Plemięta                  -    206,80 zł , 

5.SP Słup                         -  1.505,20 zł , 

6.SP Nicwałd                   -   1.301,83 zł , 

7.Sztab puszki                  -      400,22 

8.Chór Złoty Wiek          -          50,00zł 

9.Licytacje i konsumpcja 

  w Pilawie                       -   3.509,94 zł  

 Składamy serdeczne podziękowania wszystkim szkołom, wolontariuszom ,  Chórowi „Złoty Wiek”, sponsorom i tym którzy wzięli 

udział w tej imprezie  dzięki , którym można było uświetnić niedzielę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy oraz zwiększyć zbiórkę pienię-

dzy . 


