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Szkoły wznawiają swoją działalność
Wójt Gminy Gruta informuje, że z dniem
25 maja 2020 roku zostały przywrócone zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć
dydaktycznych dla uczniów klas I-III w szkołach
podstawowych.
Decyzja o wznowieniu funkcjonowania placówek
oświatowych w Naszej Gminie została podjęta
wspólnie z
Dyrektorami
gminnych
szkół, przedszkola i żłobka, wychodząc na przeciw
potrzebom rodziców i ich dzieci. Również od
25 maja br. uczniowie klas VIII, a od 1 czerwca
wszyscy uczniowie klas IV-VIII, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków jakimi dysponują szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły
będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów. Szczegółowe informacje
o zasadach zapisania dzieci na zajęcia dostępne są w poszczególnych placówkach. Prosimy rodziców i opiekunów o stosowanie
się do wytycznych, o których poinformuje Państwa Dyrektor placówki.
Wszystkie placówki są przygotowane do spełnienia nowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa
Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny.

Konkurs na najpiękniejszą flagę papieską rozstrzygnięty
Dziękujemy wszystkim dzieciom za tak liczny i aktywny udział. Łącznie wpłynęło 67 prac dzieci i młodzieży. Otrzymaliśmy
również nagranie występu wokalnego dedykowane św. Janowi Pawłowi II. Uczestników podzielono na cztery kategorie
wiekowe. Prezentujemy poniżej wyniki konkursu: Kategoria I – Przedszkolaki: Miejsce I – Julian Taczyński,
Miejsce II – Kacper Kmiecik, Miejsce III – Adrianna Żebrowska. Przyznaliśmy również 5 wyróżnień: Klaudia Graman, Aniela
Motczyńska, Antonina Groszewska, Maciej Dreher, Wiktoria Trzcińjąska. Kategoria II – Klasy I-III: Miejsce I – Szymon Żebrowski, Miejsce II – Klaudia Klein, Miejsce III – Filip Rusoń. Przyznaliśmy również 5 wyróżnień: Martyna Brzóskowska, Karolina Florek, Julia Kruca, Kornelia Kurzyńska, Lena Ratkowska.
Kategoria III – Klasy IV-VI: Miejsce I – Wiktoria Maron,
Miejsce II – Anna Bober oraz Patrycja Kurkus, Miejsce III – Kinga
Klein. Przyznaliśmy również 5 wyróżnień: Tomasz Graman,
Wiktoria Szczepańska, Julia Steciuk, Maja Buczkowska, Jakub Nasieniewski. Kategoria IV – Klasy VII-VIII: Miejsce I – Nikodem Tocki,
Miejsce II – Oliwia Jaranowska, Miejsce III – Alina Rafalska. Przyznaliśmy również 4 wyróżnienia: Nikodem Templin, Klaudia Paprocka, Marcelina Kostrzewska, Krystian Kubajek.
Szczególne wyróżnienie za przygotowanie występu wokalnego
przyznano dla Magdaleny Szymaniak za wykonanie
utworu „Barka”.
Wszystkim uczestnikom konkursu Wójt Gminy Gruta oraz
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grucie składają serdeczne gratulacje i podziękowania. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone przez Organizatorów konkursu osobiście. Prace można obejrzeć na
stronie internetowej gminy Gruta oraz na stronie gminy Gruta na Facebooku.
Każdy, kto złożył prace konkursowe otrzyma również nagrody pocieszenia za udział w konkursie.

Wydawcą Głosu Gruty jest Urząd Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno, tel.: 564683121.
Redaktor naczelna: Renata Kurkus; email: redakcja@gruta.pl Zapraszamy do kontaktu!
ISSN 2084-1396 nakład: 1800 szt.
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Inwestycje w gminie
Pomimo trudnego czasu dla nas wszystkich, na
terenie naszej gminy zaplanowane prace remontowe i zadania inwestycyjne odbywają się zgodnie z planem. Roboty wykonujemy zarówno w
drodze zleconych przetargów, jak również systemem gospodarczym.
Na chwilę obecną udało się zakończyć prace
przy remoncie drogi gminnej Boguszewo -Gołębiewko, odbiór drogi nastąpił
w dniu 20 maja 2020 r. Przebudowa drogi była
możliwa dzięki pozyskanemu zewnętrznemu
dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Całko wita k wo ta inwest ycj i
wyniosła 1 005 390,25 zł, z czego 80% wartości
inwestycji stanowiło uzyskane przez Wójta
Gminy Gruta dofinansowanie. W ten sposób dokonano przebudowy prawie 1,4 km drogi gminnej oraz wykonano odcinek
próbny inwestycji na gminnej drodze gruntowej w Pokrzywnie. Tym sposobem utwardzone zostało niecałe 500 m2 metrów drogi gruntowej, bardzo potrzebnej mieszkańcom.

Trwają pracę brukarskie w sołectwach
Prace brukarskie rozpoczęte na dobre. Pogoda sprzyja, więc utwardzanie terenu w miejscach użyteczności publicznej trwa w najlepsze.
Do tej pory kostką brukową udało się wyłożyć teren przy świetlicy wiejskiej w Słupie oraz utwardzono teren pod siłownię zewnętrzną znajdujący się przy Filii Biblioteki Gminnej w Okoninie. Dokonano również
utwardzenia terenu wokół świetlicy w Wiktorowie - przy tym obiekcie
sfinalizowano również remont instalacji elektrycznej i wodnej. Kostką
brukową utwardzono również place pod drewniane wiaty dla mieszkańców na osiedlu „Kończynka” oraz teren przy placu zabaw
w Mełnie ZZD.
Wszystkie te zadania zostały wykonane systemem gospodarczym
w ramach pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej
oraz oddelegowanych do pracy na rzecz Urzędu Gminy pracowników
gospodarczych gminnych placówek oświatowych. Wszystkie zadania
zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Władzom sołeckim
oraz pozostałym osobom zaangażowanym dziękujemy za sprawnie
wykonywaną pracę. Równolegle w drodze przetargu nieograniczonego
wybrano wykonawcę, który zrealizował usługę utwardzania placów
przy świetlicy wiejskiej w Mełnie oraz parkingu przy GCK w Grucie gdzie prace trwają aktualnie. Łącznie kostką brukową utwardzono ponad 1300m2 miejsc użyteczności publicznej.

Remont drogi powiatowej w Dąbrówce Królewskiej
Zakończono trwający od marca remont odcinka
drogi powiatowej Dąbrówka Królewska
- Salno. Uroczysty odbiór drogi nastąpił w dniu
26 maja 2020 roku. Mieszkańców obu wsi
oprócz nowoczesnej drogi połączył nowy chodnik. Inwestycja została wykonana przy udziale
środków finansowych Starostwa Powiatowego
w Grudziądzu. To nie koniec dobrych wiadomości dla mieszkańców Salna. Z ustaleń, jakie
udało się nam poczynić, władze powiatu planują dalsze prace remontu nawierzchni w Salnie,
całość remontu drogi powiatowej łączącej Dąbrówkę Królewską z Grutą ma nastąpić do
końca 2023 roku.
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Ruszył remont dróg gruntowych
Z inicjatywy Wójta Gminy Gruta w marcu br.
została zakupiona nowa równiarka ciągnikowa.
Koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 100 tys. zł
i został w całości pokryty ze środków własnych
budżetu gminy. Równiarka to urządzenie
niezbędne do prac drogowych. Dzięki niemu
samorząd może we własnym zakresie naprawiać
drogi gruntowe, a także przygotowywać nawierzchnię do utwardzenia asfaltem lub kostką
betonową przez cały rok. Urządzeniem dysponuje
Referat Gospodarki Komunalnej UG w Grucie.
Wypracowane rozwiązanie jest tańsze niż każdorazowe ogłaszanie przetargów i wynajmowanie do
prac zewnętrznych firm, które często pracowały
w nieodpowiednich warunkach i czasie. W chwili
obecnej równiarka jest do dyspozycji cały rok.
Pozwoli to na zwrot inwestycji w ciągu jednego
roku budżetowego. Nowa maszyna doskonale sprawdza się w naprawie dróg gruntowych, o czym sami możecie się Państwo
przekonać, podróżując po naszej gminie. Celem zakupu było posiadanie pełnej gotowości do naprawy dróg gruntowych, których
w gminie Gruta jest aż ok. 200 kilometrów.
Równiarka pracuje na bieżąco, ewentualne zgłoszenia dotyczące potrzeby naprawy gminnych dróg gruntowych należy
składać do Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej, telefon 56 46 83 121 wew. 110.

Remont Gminnego Centrum Kultury w Grucie
Miło nam poinformować, że w dniu 18 maja 2020 r.
gmina Gruta podpisała umowę z wykonawcą: firmą Koga
Inwestycje Budowlane z siedzibą w Bydgoszczy na remont
pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Grucie.
Koszt inwestycji został pokryty w 80 % z dofinansowania
w ramach rządowego programu Senior+. Całkowity koszt
inwestycji, która przewiduje remont pomieszczeń na parterze
i piętrze budynku GCK oraz doposażenie w sprzęt klubu
seniora, wynosi prawie 100 tys. zł. Prace remontowe ruszają
na początku czerwca. To nie koniec dobrych wiadomości dla
Seniorów. Wójt Gminy Gruta w ramach projektu Senior + ma
zamiar pozyskać rządowe dofinansowanie na utworzenie
kolejnych miejsc rehabilitacji, sportu i aktywności społecznej naszych Seniorów. Już dziś przygotowujemy się do aplikowania
o II turę środków finansowych, dla których konkurs ma być ogłoszony na jesieni tego roku.

Prace konserwacyjne sieci wodociągowej i porządkowe
Referat Gospodarki Komunalnej i Wodnej oprócz prac
remontowo budowlanych zajmuje się również bieżącym
utrzymaniem sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy.
W tym zakresie pracownicy Referatu zajmują się modernizacją wodociągu, wykonywane są bieżące naprawy oraz usuwanie awarii.
Pod nadzorem Referatu ruszyły również prace porządkowe na
terenach zielonych w naszej gminie. Pracownicy, korzystając
z dobrej pogody, porządkują i koszą trawniki przy chodnikach
i w parkach na terenie gminy, wykonywane jest także sprzątanie przykrawężnikowe. To wszystko już trwa i będzie kontynuowane w kolejnych tygodniach. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za wykonaną pracę.
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Koronawirus - raport z gminy Gruta
Wójt Gminy Gruta informuje, w związku z trwającym stanem epidemicznym w Polsce, że sytuacja w gminie Gruta jest na bieżąco monitorowana przez służby gminne. W minionym czasie regularnie odbywały się
posiedzenia Gminnego
Zespołu Reagowania Kryzysowego, przy udziale przedstawicieli służby zdrowia, służb socjalnych oraz pracowników oświaty.
Aktualnie (stan na dzień 25 maja 2020 roku) nikt z terenu gminy Gruta nie przebywa na kwarantannie. Kwarantannę jednocześnie odbywało w szczytowym momencie 9 osób naraz. W ramach walki z koronawirusem na poziomie gminnym podjęto m.in.
następujące działania: utworzono specjalną zakładkę na stronie WWW dotyczącą COVID-19, w której znaleźć można przydatne
i aktualne informacje o zagrożeniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, rządowe zalecenia, odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania związane z epidemią COVID-19, dane kontaktowe do pracowników Urzędu celem ułatwienia kontaktu na
linii mieszkaniec-pracownik, dane kontaktowe instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie epidemii; na bieżąco udostępniano
najnowsze informacje na stronie WWW oraz na gminnym Facebooku, aplikacji BLISKO, aby dotrzeć do jak największej liczby
mieszkańców. W minionym czasie uczestniczono wielokrotnie w wideokonferencjach dotyczących COVID-19 z Wojewodą
Kujawsko- - Pomorskim oraz przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Do jednostek podległych gminie: GOPS, placówek oświatowych, żłobka, jednostek OSP, ŚDS, SPZOZ w Grucie zostały przekazane: dozowniki oraz płyny dezynfekujące, środki ochrony osobistej, w postaci maseczek, przyłbic, jednorazowych kombinezonów, okularów ochronnych. Uruchomiono również gminną akcję: „Maseczka dla seniora”. Powyższe zakupy zostały zrealizowane na polecenie Wójta Gminy i sfinansowane z budżetu Gminy. Łącznie na cel walki z COVID-19 Urząd Gminy wydatkował
kwotę ponad 50 000,00 zł. Ponadto informujemy, że placówki oświatowe zostały na polecenie Wójta kompleksowo zdezynfekowane i przygotowane na powrót uczniów.

Maseczka dla Seniora
Z inicjatywy Wójta Gminy Gruta w kwietniu br. Ruszyła akcja społeczna „Maseczka dla
seniora 60+”. Zgodnie z jej założeniem każdy mieszkaniec naszej gminy, który ukończył
60 rok życia, lub jego członek
rodziny mógł zgłosić się pod
wskazany numer kontaktowy
w celu odbioru darmowej maseczki wielokrotnego użytku,
której obowiązek noszenia w
przestrzeni publicznej został
ogłoszony przez rząd z dniem
16 kwietnia 2020 roku. Inicjatywa Wójta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.
W pierwszych trzech dniach
akcji druhowie Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy Gruta rozdali ponad 300 sztuk maseczek. Do chwili obecnej, w ramach akcji "Maseczka dla
Seniora 60+", zgłosiło się prawie 606 seniorów z terenu naszej Gminy. Dziękujemy druhom z OSP za szybkie reagowanie oraz
niesienie bezinteresownej pomocy dla najstarszych mieszkańców naszej gminy.

Program darmowych przyłbic ochronnych i szycia maseczek
W minionym tygodniu gmina Gruta odebrała 50 przyłbic ochronnych wyprodukowanych przez pracowników Instytutu Techniki Wytwarzania Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, z którym to Wójt Gmina Gruta nawiązał
współpracę. Ponadto gmina Gruta odebrała 150 przyłbic ochronnych przekazanych
nieodpłatnie za pośrednictwem Pani Justyny
Ś wi d z i c k i ej – D yr e k t o r Sz k o ł y
Podstawowej w Plemiętach - przy udziale
Państwa Anny i Macieja Paczkowskich
z Wąbrzeźna. Otrzymane nieodpłatnie materiały ochronne zostały stopniowo przekazane
m.in. strażakom OSP, pracownikom GOPS oraz pracownikom szkół, przedszkola i żłobka. Natomiast pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grucie oraz liczne stowarzyszenia z terenu gminy
włączyły się aktywnie w szycie maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. W ten sposób najbardziej potrzebującym przekazano do tej ponad 2000 maseczek. Trafiły one
m.in. do mieszkańców gminy, Ośrodka Zdrowia w Grucie, Szpitala w Grudziądzu, do
pracowników GOPS, strażaków OSP, Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz wielu innych instytucji. Wszystkim zaangażowanym Wójt Gminy Gruta składa szczególne podziękowania za aktywny udział w tej społecznej akcji.
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Gminne obchody Narodowych Świąt Majowych
1-2-3 maja… Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy – Dzień
Flagi Narodowej – Święto Konstytucji 3 Maja
to dla nas, Polaków, bardzo ważne daty.
Budzą one refleksje i wspomnienia, czasem
burzliwe, ale świadczą o długich dziejach
naszego Narodu.
Z tej okazji Wójt Gminy Gruta wraz z Zastępcą
Wójta odwiedzili miejsca pamięci bohaterów
również walczących o polską niepodległość
Symboliczne wieńce zostały złożone przez włodarzy pod pomnikiem mieszkańców gminy,
zamordowanych i zamęczonych w obozach hitlerowskich i łagrach sowieckich w latach 1939-1945 przy siedzibie Urzędu Gminy w Grucie
oraz na Cmentarzu Wojennym w Mełnie.
Z uwagi na sytuację epidemiczną, w tym roku
uroczystość upamiętnienia wydarzeń 3 Maja
miała bardzo kameralny charakter.

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski odwiedził naszą gminę
W dniu 14 maja 2020 roku Wójt Gminy Gruta gościł w naszej
gminie przedstawiciela Rządu RP – Wicewojewodę KujawskoPomorskiego Pana Józefa Ramlau.
Podczas owocnego spotkania zostało poruszonych bardzo wiele
tematów ważnych dla rozwoju gminy Gruta, m.in. przywrócenie posterunku Policji w Grucie, omówienie inwestycji drogowych,
a także funkcjonowanie szkolnictwa oraz systemu opieki socjalnej
w sytuacji epidemii spowodowanej koronawirusem.
Część spotkania odbyła się również w terenie – Pan Wojewoda
odwiedził miejsca ostatnich inwestycji: drogę gminną BoguszewoGołębiewko po remoncie dofinansowanym z Funduszu Dróg
Samorządowych, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce
Królewskiej oraz pomieszczenia przeznaczone pod adaptację posterunku Policji w Grucie. Podczas spotkania pod kierunkiem władz
gminy padło wiele ciepłych słów uznania za dobrze wykonywaną
pracę i za zaangażowanie. Wójt Gminy podziękował również w symboliczny sposób przedstawicielowi Wojewody KujawskoPomorskiego za pomoc i wsparcie w walce z koronawirusem.
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Odwiedziny nowego Komendanta
W dniu 15 maja 2020 roku gminę Gruta odwiedził pełniący obowiązki
Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu insp. Marcin Zaleśkiewicz oraz kom. Sylwester Góras – Naczelnik Wydziału Prewencji
KMP w Grudziądz.
Komendant objął służbę na nowym stanowisku w dniu 20 kwietnia 2020
roku. Nowy Komendant KMP w Grudziądzu przez ćwierć wieku swojej
służby był związany z Komendą Powiatową Policji w Wąbrzeźnie, a od
września 2016 roku był szefem policji we Włocławku. Gratulujemy powierzenia nowych obowiązków w Grudziądzu i życzymy sukcesów zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Podczas spotkania pomiędzy
Wójtem Gminy Gruta a nowym Komendantem rozmawiano o potrzebach
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy
Gruta. Padło również wiele pozytywnych, wzajemnych deklaracji współpracy i podziękowań za dotychczas wspólnie wykonane zadania. Życzymy
powodzenia w dalszym rozwoju zawodowym.
"Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje!
Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania".
JP II
Święty Jan Paweł II (ur. 18 maja 1920 r. – zm. 2 kwietnia 2005 r.) papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki,
poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony
pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek
ogromnej wiary. 18 maja br. obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin
jednego z największych Polaków. Okoliczności epidemiczne nie
pozwoliły obchodzić tych dni w zaplanowany wcześniej sposób.
Pamięć Papieża Polaka uczczono symbolicznie podczas Mszy
Świętej odprawionej w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II
w Parafii św. Michała Archanioła w Linowie. Następnie hołd
św. Janowi Pawłowi II oddano w miejscu jego pamięci – pomniku
przy Szkole Podstawowej w Boguszewie, której jest patronem. W uroczystościach z ramienia samorządu udział wziął Wójt
Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski, Zastępca Wójta – Tomasz Groszewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Gruta – Piotr
Dyś. Szkołę w Boguszewie reprezentowała Pani Dyrektor wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego i grupą uczniów.
Pomimo licznych ograniczeń, mieszkańcy naszej Gminy nie zapomnieli
o tym wielkim wydarzeniu. Przystrojone uroczyście domy, ogrody, skwery,
miejsca
modlitwy, a także szkoły,
instytucje
i pozostałe miejsca
publiczne
dały wyraz naszej
jedności i pamięci
dla św. Jana Pawła II. Wójt Gminy
Gruta zwraca się
z
podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy
czynnie angażowali się w organizację i uświetnienie obchodów tej uroczystości. Słowa
szczególnego podziękowania kierujemy pod adresem Pani Hanny Pęksy –
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguszewie, przedstawicieli grona pedagogicznego, pozostałych służb szkoły oraz dzieciom i młodzieży reprezentującym Szkołę. Podziękowania składamy również ks. Proboszczowi z Linowa
oraz przedstawicielom sołectw, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich
i wszystkim mieszkańców gminy Gruta za tak piękne przystrojenie naszej
gminy. Mając w pamięci słowa i czyny Świętego Jana Pawła II, dziękujemy
wszystkim serdecznie.
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Ważne komunikaty i informacje
Przypominamy o możliwości samodzielnego odczytu wodomierza, stan licznika mogą Państwo
przekazać do Urzędu Gminy w
Grucie poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej:
https://gruta.pl/odczytwodomierzy/, drogą telefoniczną
pod numerem: 56 46 83 121 lub
537 205 108 lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: odczytywody@gruta.pl
(Można wykonać zdjęcie wodomierza i przesłać je na wskazany numer lub adres email). Wystawione faktury będą wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub
za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
PAMIĘTAJ! Podanie wskazań wodomierza nie zwalnia Odbiorcy
Usług z obowiązku udostępnienia wodomierza głównego pracownikom UG do odczytów planowanych i kontrolnych.
NABÓR NA MIKROGRANTY
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Inicjatyw
Samorządowych TŁOK
ogłasza nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej. Nabór trwa do 19.06.2020 r.
Organizacje zainteresowane poszerzeniem źródeł finansowania swoich celów
statutowych o działalność ekonomiczną (w formie odpłatnej działalności pożytku
publicznego lub działalności gospodarczej) mogą pozyskać od 1500 zł do 5000 zł.
Granty są też dostępne dla grup nieformalnych zainteresowanych zarejestrowaniem organizacji. Więcej informacji na stronie: https://owies.eu/567/mikrogranty
Rejestracja na: https://stowarzyszenietlok539.clickmeeting.pl/mik…/register…
Nasi edukatorzy pracują zdalnie, konsultując wnioski elektronicznie i telefonicznie. Email: biuro@owies.eu

ZMIANA CEN I STAWEK ZA WODĘ I ŚCIEKI
Urząd Gminy w Grucie przypomina, że od dnia 11 czerwca 2020 roku nastąpi zmiana cen i stawek
opłat zgodnie z zatwierdzoną na okres 3 lat taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków. Wzrost cen i stawek nie jest podyktowany decyzją władz Gminy Gruta
a stanowi jedynie realizację taryf wprowadzonych Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku,
z dnia 21 maja 2018 roku, znak: GD.RET.070/63/D/2018.KP
Rusza mobilna zbiórka odpadów
W naszej gminie rusza mobilna zbiórka odpadów problemowych. Do 29 maja br.
do Urzędu Gminy mogą zgłaszać się Mieszkańcy, którzy mają do oddania
min. niepotrzebny sprzęt RTV, AGD, opony, meble o czym informowaliśmy już
wcześniej w środkach przekazu. Tak jak w roku ubiegłym odpady odbierane będą
bezpośrednio z posesji. Mobilna zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących
z działalności gospodarczej, w tym rolniczej. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem – zgłosiło się około 100 właścicieli nieruchomości, którzy chcą oddać
niepotrzebne odpady. Mobilny zbiórka przeprowadzona zostanie przy współpracy
z Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią Sp. z o.o. z Grudziądza. Jednocześnie
informujemy, że kolejna taka zbiórka planowana jest w okresie jesiennym,
o szczegółach której będziemy informować na bieżąco.
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Ważne komunikaty i informacje
Zasiłki dla rolników
Zasiłek dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym
lub hospitalizacją w związku z COVID-19. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z dniem 16
maja 2020 r.
weszła w życie
ustawa z dnia
14 maja 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw
w
zakresie
działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV- 2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), która poprzez art. 46 pkt 45 wprowadziła nowe brzmienie art. 31
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374 ze zm.).

Od dnia 25 maja 2020 roku została przywrócona
bezpośrednia obsługa interesantów
w Urzędzie Gminy Gruta.
W trakcie wizyty w Urzędzie Gminy Gruta obowiązuje ograniczenie liczby interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu (nie może być więcej niż jedna osoba
na jedno stanowisko obsługi – nie wliczając osób
obsługujących interesantów).
Prosimy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zalecanych
środków bezpieczeństwa, a przede wszystkim o:
- Przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszących.
- Zachowaniu 2-metrowej odległości od drugiej osoby.
- Zasłanianiu ust i nosa.
- Noszeniu rękawiczek.
- Zdezynfekowaniu rąk środkiem odkażającym zaraz po
wejściu do urzędu.
- Powstrzymaniu się od wizyty, jeśli występują objawy
gorączki, ból gardła, przeziębienia.

Akademia Spryciarza
Kitnowskie dzieci i młodzież od marca 2019 - stycznia 2020 r. zaczęły korzystać z projektu HARCOWNIE- Metodyka Harcerska wsparciem dla Rodziny. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, jak
i z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego. W naszym województwie działały
24 harcownie, w tym jedną w naszej gminie miała okazję prowadzić druhna Natalia
Szumotalska. Zajęcia były prowadzone w świetlicy wiejskiej w Kitnowie. Przez koronowirusa musieliśmy zawiesić zajęcia projektowe. Dzięki Fundacji „Polki Mogą Wszystko” otrzymaliśmy 11 nowych smartfonów i kart Sim dla dzieci z Kitnowa do zdalnej
nauki. Kitnowo jest miejscowością rewitalizacji, czyli wyprowadzeniem ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej
i przestrzenno-funkcjonalnej. Do momentu przekazania smartfonów dzieci i rodzice nic
nie wiedzieli o niespodziance. Podczas wręczania telefonów i darmowego Internetu na
30 dni miny rodziców i dzieci przypominały niedowierzanie, jednocześnie ekscytację.
Nie zabrakło też łez radości. Telefony już na zawsze zostaną własnością naszych małych obywateli. Ten gest dzięki Fundacji „Polki Mogą Wszystko” pokazuje nam jak
ważne jest działanie na rzecz naszej społeczności lokalnej.

Projekt „Zdalna Szkoła” w gminie Gruta.
Darmowy sprzęt komputerowy trafił do uczniów
Wójt Gminy Gruta przekazał nieodpłatnie do wszystkich szkół na
terenie naszej gminy łącznie 31 nowych laptopów, zakupionych
w ramach programu rządowego "Zdalna Szkoła". Na ten cel gmina
uzyskała grant w postaci 100% dofinansowania z Ministerstwa Cyfryzacji w wysokości prawie 60 tys. zł. W dniu 25 maja 2020 roku rozpatrzono pozytywnie kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach ww.
projektu. Tym razem władzom gminy Gruta udało się również pozyskać 100% dofinansowania na zakup kolejnych komputerów dla dzieci
i młodzieży w kwocie 55 tys. zł. W najbliższych dniach do dzieci
i młodzieży trafią kolejne 33 komputery do zdalnej nauki. Po okresie
związanym z koronawirusem pozyskany w ramach dofinansowania sprzęt trafi na wyposażenie sal informatycznych szkół
w gminie Gruta. Dzieciom i młodzieży życzymy owocnej nauki.
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Prace Rady Gminy Gruta
W dniu 30 marca 2020 r. odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Gruta, na której podjęto następujące uchwały:
Nr XVI/95/20 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2020-2030
Nr XVI/96/20 dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2020
Nr XVI/97/20 przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr XVI/98/20 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gruta w 2020 roku
Nr XVI/99/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Gruta na 2020 rok
Nr XVI/100/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gruta na 2020 rok.
W dniu 25 maja 2020 r. odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Gruta, na której podjęto następujące uchwały:
Nr XVII/101/20 uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gruta”
Nr XVII/102/20 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gruta
Nr XVII/103/20 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gruta
Nr XVII/104/20 zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
Nr XVII/105/20 Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nr XVII/106/20 Powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej Statutu.

Sekretarz Gminy
W kwietniu został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy Gruta. Do konkursu zgłosiła się jedna osoba, tj. Pani Sabina Kamińska. Kandydatka spełniła wszelkie wymagania zawarte w konkursie i została wybrana na Sekretarza Gminy. W związku z tym, iż jest to dotychczasowy
pracownik Urzędu Gminy Gruta, powołanie na stanowisko Sekretarza nie wymagało zatrudnienia nowej
osoby.
Gratulujemy i życzymy powodzenia na zajmowanym stanowisku pracy!

Fundusz sołecki
Na fundusz sołecki w 2020 r. w naszej gminie zaplanowano kwotę 450.661,09 zł. Każde
sołectwo dysponuje budżetem proporcjonalnym do liczby mieszkańców, a wysokość środków na ten rok sięga od 16.376,52 zł do 47.194,58 zł. O podziale kwot na konkretne zadania zdecydowali sami mieszkańcy sołectw podczas odbywających się we wrześniu zebrań
wiejskich.
Ogólna suma funduszu została przeznaczona na realizację różnych działań poprawiających
wizerunek gminy, ale również bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. W 2020 roku
fundusz sołecki zostanie przeznaczony między innymi na zakup kruszywa na drogi gminne,
remonty i doposażenie świetlic wiejskich, zakup urządzeń siłowni zewnętrznych w Salnie,
utwardzenie miejsc postojowych przy świetlicy w Mełnie i Słupie, montaż altan ogrodowych w Mełnie ZZD, Plemiętach i Pokrzywnie, zakup sprzętu dla jednostek OSP, doposażenie Ośrodka Zdrowia, bibliotek oraz szkół, utrzymanie czystości i porządku na terenie
sołectw. Część funduszu sołeckiego zostanie także przeznaczona na organizowane w sołectwach festyny integracyjne dla mieszkańców oraz na organizację zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży. Do końca kwietnia ze środków funduszu
sołeckiego zrealizowano m.in. takie zadania jak: zakup części kruszywa
na drogi gminne, położenie kostki brukowej przy świetlicy w Słupie
i Wiktorowie oraz przy boisku w Okoninie, zakup sprzętu AGD do świetlicy w Plemiętach, Słupie i Jasiewie, zakup krzeseł do świetlicy w Grucie
i Boguszewie, zakup kosy spalinowej dla sołectwa Jasiewa, zakup ławek
parkowych dla sołectwa Okonina oraz zakup książek i audiobooków dla
biblioteki.
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Z ksiąg USC
W miesiącu kwietniu 2020 r. w naszej gminie urodziło się 12 dzieci, w tym bliźniaki
w Pokrzywnie. W minionym okresie z terenu gminy Gruta zmarło 6 osób. Żadna z par nie zdecydowała się na zawarcie związku małżeńskiego.

Szansa dla młodych
Wójt Gminy Gruta w ramach współpracy z Grudziądzkim Centrum Caritas zorganizował kolejne 3 dodatkowe miejsca pracy w Urzędzie Gminy w Grucie w formie
półrocznego stażu zawodowego w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach projektu pn. „Młodzi bierni na start”. Staż kierowany był do osób z terenu
naszej gminy, które nie ukończyły 29 roku życia.
Młodzi, energiczni i chętni do pracy to przyszłość naszej gminy, w którą trzeba inwestować. Dwóch pracowników zasili Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, jeden z nich został oddelegowany do pracy w Referacie Finansowym.
Gratulujemy i życzymy rozwoju zawodowego, satysfakcji z pracy oraz powodzenia na zajmowanym stanowisku pracy!

Petycja w sprawie remontu drogi wojewódzkiej
Drodzy Mieszkańcy!
Z inicjatywy Wójta Gminy Gruta w najbliższych dniach wszyscy pełnoletni
mieszkańcy gminy Gruta będą mieli możliwość złożenia podpisu pod petycją
do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zainicjowania
remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Radzyń
Chełmiński - Łasin. Swój podpis pod dokumentem będzie można złożyć
w dniach od 1 czerwca 2020 roku do dnia 19 czerwca 2020 roku w siedzibie
Urzędu Gminy w Grucie, na parterze, w oknie podawczym. Zachęcamy
do udziału w akcji. Weźmy nasze sprawy w swoje ręce!

Dla Kochanych Mam...
Z okazji pięknego i szczególnego Święta, jakim jest Dzień
Matki, Wójt Gminy Gruta wraz z wszystkimi pracownikami
Urzędu Gminy w Grucie wszystkim Mamom z całego serca
życzą wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pogody
ducha, wszelkiej pomyślności. Niech każdy Wasz dzień
będzie przepełniony radością i słońcem. Bądźcie kochane,
najpiękniejsze, jedyne, szczęśliwe i dumne ze swoich dzieci,
wdzięcznych za miłość, opiekę, trud wychowania, serce i za
dobre rady. Życzymy, abyście zawsze były doceniane
a miłość, którą obdarzacie bliskich, wracała do Was z podwojoną siłą.

Dzień Dziecka
Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Wójt Gminy Gruta wraz z wszystkimi pracownikami Urzędu Gminy w Grucie składa wszystkim Dzieciom, tym dużym
i tym małym najlepsze życzenia.
Niech uśmiech od ucha do ucha promienieje na Waszych twarzach i każdego dnia
spotykają Was nowe przygody w gronie najbliższych przyjaciół i kochającej rodziny. Życzymy wielu powodów do uśmiechu. Niech każdy dzień będzie wyjątkowy
i niesamowity.
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