
1 

Annowo | Boguszewo | Dąbrówka Królewska | Gołębiewko | Gruta | Jasiewo | Kitnowo  

Mełno Cukrownia | Mełno ZZD | Nicwałd | Okonin | Orle | Plemięta | Pokrzywno | Salno | Słup | Wiktorowo 

Rekordowe dofinansowania dla gminy Gruta   

Rządowe wsparcie na finansowa-
nie lokalnych inwestycji. Gmina 
Gruta otrzymała 4,7 mln złotych 
w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych  
 
W dniu 21 grudnia 2020 roku Wójt Gmi-
ny Gruta Waldemar Kurkowski odebrał 
z rąk parlamentarzystów - Pani Poseł 
Joanny Borowiak oraz Pani Poseł An-
ny Gembickiej, a także z rąk Pana Józe-
fa Ramlau - Wicewojewody Kujaw-
sko—Pomorskiego—promesę finanso-
wą na kwotę 4,7 mln złotych przyzna-
ną z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Pozyskana suma jest rekor-
dową jednorazową kwotą pozyskaną 
przez gminę Gruta w jej historii. Jest to 
też jedno z największych dofinanso-
wań w woj. kujawsko - pomorskim 
przekazane do samorządu. Przypo-
mnijmy, że dofinansowanie w całości 
zostanie przeznaczone na sfinansowa-
nie inwestycji związanej z budową 
nowoczesnego centralnego przedszko-
la samorządowego przy istniejącej 
Szkole Podstawowej w Grucie. Utwo-
rzony zostanie nowoczesny kompleks 
przedszkolny dla  ok. 175-200 dzieci. 
Nowe budynek przedszkola będzie 2-

kondygnacyjny z 7 oddziałami, nowo-
czesnym zapleczem kuchennym  
z jadalnią, szatnią oraz częścią biuro-
wą. Każda sala będzie miała dostęp do 
węzła sanitarnego oraz indywidualny 
magazynek na pomoce dydaktyczne,  
a obok budynku powstanie plac zabaw. 
Przekazana pula dofinansowania zo-
stała już zaksięgowana na koncie gmi-
ny Gruta. Obecnie trwają prace przygo-
towawcze do przetargu oraz uzyskiwa-
nie ostatnich pozwoleń niezbędnych 
do rozpoczęcia inwestycji. Proces bu-
dowlany nowego przedszkola ruszy już 
w tym roku! Cdn– str. 2. 
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W roku 2020 władze gminy Gru-
ta pozyskały łącznie kwotę pra-
wie 11,8 mln złotych. Takich środ-
ków zewnętrznych nasz samo-
rząd nie odnotował nigdy  
w swojej historii.   

W poprzednim numerze „Głosu Gruty” 
informowaliśmy Państwa o pozyska-
nych w 2020 roku zewnętrznych środ-
kach finansowych w wysokości blisko 
6,5 mln złotych. I już wówczas kwota 
ta wydawała się być zachwycającą. 
Jednakże ostatnie dni roku (już po za-
mknięciu grudniowego numeru GG) 
okazały się być jeszcze bardziej hojne. 
Władze gminy, po blisko 2 latach sta-
rań pozyskały kolejne zewnętrzne 
środki finansowe, które spowodowały 
wzrost tej kwoty do wysokości 11,8 mln 
złotych. Czy można sobie życzyć lep-
szych wiadomości na koniec roku?  
O to zapytaliśmy Wójta Gminy Gruta 
Pana Waldemara Kurkowskiego.  
Jestem dumny, z tego co udało się nam 
osiągnąć przez ostatnie dwa lata.  
W szczególności rok 2020 był dla nas—
pomimo nowych trosk, ograniczeń i 
 wyzwań—rokiem bardzo dobrym in-
westycyjnie. To zasługa wielu ludzi, 
zarówno ścisłego kierownictwa Urzę-
du Gminy, jak i merytorycznej pracy 
zatrudnionych w nim osób. Pozyskane 
pieniądze to efekt ciężkiej pracy, wielu 
spotkań, wyjazdów, to sukces nas 
wszystkich— komentuje Pan Walde-
mar Kurkowski. Nasza kochana gmina 
podąża w dobrym kierunku. Rozma-
wiamy ze wszystkimi, z każdym na-
wiązujemy współpracę, bez różnicy na 
poglądy i przekonania. Promujemy 
walory gminy Gruta najdalej, jak się da, 
działamy wspólnie - nie kłócimy się,  
doceniamy partnerów i wspólnie wal-
czymy o rozwój gospodarczy i społecz-
ny naszej gminy. I te blisko 12 mln zło-
tych jest na to najlepszym dowodem—
podsumowuje Wójt Gminy Gruta. Przy-
pomnijmy, że fundusze pozyskano za-
równo ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach PO WER 
i RPO, jak i z programów rządowych 
oferujących wsparcie samorządom, 
takich jak Fundusz Dróg Samorządo-
wych, Fundusz Inwestycji Lokalnych, 
Maluch+, Senior+, Zdalna Szkoła etc. 
Stanowiły one dofinansowanie w wy-
sokości do 85 % wartości inwestycji lub 
finansowały zadanie w 100%. Do naj-

większych zewnętrznych środków 
finansowych na inwestycje poza wcze-
śniej wskazaną kwota na budowę 
Przedszkola Samorządowego w Gru-

cie (4,7 mln złotych) należą środki na: 
budowę Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, gdzie kwo-
ta dofinansowania wyniosła ponad 

1,2 mln zł następnie dofinansowanie 
na działania infrastrukturalne przy-
czyniające się do rewitalizacji spo-
łeczno-gospodarczej gminy Gruta,  
którego wartość przekracza kwotę  

1 mln zł. W dalszej kolejności przebu-
dowa drogi gminnej Boguszewo-
Gołębiewko — alokacja środków  
w wysokości 800 tys., środki otrzy-
mane z Funduszu Inwestycji Samorzą-
dowych w wysokości 500 tys. zł  
w ramach których sfinansowano roz-
budowę siedziby OSP w Plemiętach 
oraz sfinansowano koszty adaptacji 

lokalu gminnego na potrzeby Poste-

runku Policji w Grucie. Kolejną inwe-
stycją była rozbudowa Żłobka 
„Bąbelek” w Nicwałdzie, gdzie koszt 
dofinansowania w ramach programu 
Maluch+ wyniósł ponad 220 tys. zło-

tych. W ramach środków z Unii Euro-
pejskiej pozyskano z Urzędu Marszał-
kowskiego w Toruniu kwotę ponad 
270 tys. zł na płace w Żłobku i jego 
funkcjonowanie.  Następnie z Fundu-
szu Dróg Samorządowych pozyskano 
kwotę ponad 190 tys. złotych na  

remont drogi gminnej Gruta-Orle. 
Kolejne dofinansowanie w wysokości 
ponad 70 tys. złotych pozyskano  
w ramach programów w ramach 
grantu otrzymanego z lokalnej grupy 
działania LGD Vistula. Grant prze-
znaczono na zadanie związane z re-
witalizacją plaży nad Jeziorem Du-

żym w Grucie. Następnie blisko  
80 tys. złotych dofinansowania gmi-
na Gruta otrzymała na sfinansowanie 
zadań remontowych w Gminnym 
Centrum Kultury w Grucie w ramach 
rządowego wsparcia Senior+. Kolejne 
kwoty wsparcia to odpowiednio ponad 

55 tys. zł oraz 30 tys. zł przeznaczo-
ne na zadania związane z demonta-
żem i transportem azbestu oraz usu-
waniem odpadów z folii rolniczych, 
siatki, opakowań po nawozach i opa-
kowań typu Big Bag. Mówiąc o dofi-
nansowaniach uzyskanych na aktywi-
zację zawodową i opiekę społeczną 
należy w głównej mierze wskazać 
środki pozyskane na rozwój niesta-
cjonarnych usług mobilnych w tere-
nie nad osobami zależnymi w kwocie 
blisko 600 tys. złotych. Kolejne dofi-
nasowanie związane z pomocą spo-
łeczną to kwota ponad 320 tys. zło-
tych przeznaczona na podniesienie 
standardu usług społecznych  
w GOPS oraz kwota ponad 350 tys. 
zł przeznaczona na aktywizację za-
wodową i społeczną osób najbar-
dziej zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Również dzięki dyna-
micznej współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Grudziądzu, Gru-
dziądzkim Centrum Caritas oraz fun-
dacją Invest HR z Bydgoszczy utwo-
rzono ponad 30 miejsc pracy tym-
czasowej, zarówno pracy biurowej 
jak i pracy fizycznej przy utrzymaniu 
ładu i czystości na terenie gminy 
Gruta, skąd uzyskano łącznie refun-
dację wynagrodzeń  wysokości po-
nad 150 tys. zł. Ponadto gmina pozy-
skała również dofinansowanie w wy-
sokości prawie 115 tys. zł. na zakup 
laptopów do zdalnej nauki dla 
uczniów w czasie pandemii.  

Co przyniesie rok 2021?  

Liczymy na jeszcze więcej — z uśmie-
chem dodaje Wójt Gminy Gruta. Aktu-
alnie władze gminy czekają na roz-
strzygnięcie następnych konkursów  
z FDS gdzie wnioski złożono na remont 
i przebudowę 3 odcinków dróg gmin-
nych: w Annowie, Jasiewie i Okoninie 
na łączną kwotę ponad 2,1 mln złotych, 
jak również w kolejce do oceny pozo-
stają jeszcze wnioski złożone do FIL na 
kompleksową termomodernizację oraz 
remont Ośrodka Zdrowia w Grucie 
(dwa wnioski na łączną kwotę ponad  
2 mln zł.) Trwają również zaawanso-
wane prace nad przygotowaniem 
wniosku do KOWR na kwotę ponad  
5 mln złotych na modernizację sieci 
wodno-kanalizacyjnej, który będzie 
składany w najbliższych dniach. A rok 
dopiero się zaczyna... Trzymajmy kciu-
ki za ich pomyślność.  
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Ruszyła procedura szczepień 
przeciw COVID-19. Trwają zapisy 
na szczepienia 

Informujemy, że  w naszej gminie roz-
poczyna się rejestracja na szczepienie 
przeciw COVID-19. Wójt powołał Gmin-
nego Koordynatora ds. Szczepień, któ-
rym został dr Krzysztof Adamaszek—
kierownik Ośrodka Zdrowia w Grucie,  
a punktem koordynującym proces 
szczepień jest SP ZOZ w Grucie. Aby 
zapisać się na szczepienie: 1) skontak-
tuj się telefonicznie z wybranym punk-
tem szczepień — w naszej gminie 
punkt szczepień znajduje się w Ośrod-
ku Zdrowia w Grucie, tel. 56-46-83-189 
lub 798-070-948; 2) zadzwoń na całodo-
bową i bezpłatną infolinię – 989. Mo-
żesz to zrobić sam lub może Cię zapi-
sać ktoś bliski z rodziny; 3) zarejestruj 
się elektronicznie poprzez e-
Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl. 

Gminny transport na szczepienia 
dla uprawnionej grupy osób 

Informujemy, że istnieje możliwość 
bezpłatnego transportu osób do punktu 
szczepień na terenie gminy Gruta. 
Uprawnionymi do transportu zgodnie 
z decyzją Wojewody są osoby niepeł-
nosprawne w stopniu znacznym, z 
aktualnym orzeczeniem o niepełno-
sprawności  o kodzie R lub N lub odpo-
wiednio I grupę z ww. schorzeniami 
oraz osoby mające obiektywne i nie-
możliwe do przezwyciężenia we wła-
snym zakresie trudności w samodziel-
nym dotarciu do najbliższego miejsca 
zamieszkania punktu szczepień.  
W celu potrzeby skorzystania z trans-
portu należy taką informację podać 
osobie przyjmującej zgłoszenie na 
szczepienie w punkcie szczepień. 

Gminna Infolinia ds. szczepień  

Przypominamy również o Infolinii SP 
ZOZ w Grucie dotyczącej tematyki 
szczepień pod nr telefonu 577-410-442. 
Infolinia działa od 18 stycznia 2021 ro-
ku .od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8:00 do 15:00. Seniorzy nie wy-
magają skierowania na szczepienia 
(będą automatycznie wpisani do syste-
mu), jednak muszą się zarejestrować 
na szczepienie, wówczas będzie usta-
lony termin pierwszego i drugiego (po 
ok. 3.tygodniach) szczepienia. Termin 
musi być ściśle zachowany, aby nie 
marnować szczepionek. 

Harmonogram szczepień osób 
70+ oraz 80+ 

Jak będzie wyglądał harmonogram 
szczepień? Od 15 stycznia 2021 roku 
ruszyła rejestracja I grupy osób na 
szczepienia przeciw COVID-19, czyli 
seniorów, którzy skończyli 80 lat. Od 
22 stycznia br. zarejestrować się mogą 
osoby powyżej 70. roku życia. Szcze-
pienia dla tych osób  się 26 stycznia 

2021 r. O starcie rejestracji dla kolej-
nych grup będziemy informować na 
bieżąco. 

Co z osobami w wieku 18-69 lat – 
jak to będzie można zrobić?  

Osoby chętne na szczepienie muszą się 
najpierw zarejestrować na stronie pa-
cjent.gov.pl. Wypełnij prosty formularz 
(podaj imię i nazwisko, numer PESEL, 
adres mailowy, kod pocztowy i opcjo-
nalnie numer telefonu). Na adres mai-
lowy, który podałeś w formularzu, 
otrzymasz wiadomość z prośbą o po-
twierdzenie zgłoszenia. Wejdź na swo-
ją pocztę i kliknij w link – twój formu-
larz zostanie zatwierdzony i zapisany 
w systemie. Kiedy ruszy rejestracja na 
szczepienia dla twojej grupy, dosta-
niesz wiadomość e-mail z informacją, 
że masz już wystawione e-
skierowanie. Szanowni Państwo, pa-
miętajmy: przebycie COVID-19 nie jest 
przeciwwskazaniem do szczepień prze-
ciw COVID-19, kwalifikacja do szczepie-
nia przeciw COVID-19 nie wymaga 
wcześniejszej oceny poziomu przeciw-
ciał przeciw SARS-CoV-2. Dodatni wy-
nik poziomu przeciwciał nie stanowi 
przeciwwskazania do szczepień prze-
ciw COVID-19, nie zaleca się szczepienia 
w trakcie leczenia immunosupresyjne-
go, z uwagi na to, że nie prowadzono 
badań klinicznych w tej grupie pacjen-
tów, nie zaleca się szczepienia  
w okresie ciąży i karmienia piersią,  
z uwagi na to, że nie prowadzono badań 
klinicznych w tej grupie pacjentów, 
Szczepienia na koronawirusa są dobro-
wolne i bezpłatne. 
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Grypa ptaków w województwie 
kujawsko-pomorskim 

W dniu 8 stycznia 2021 roku Kujawsko-
Pomorski Urząd Wojewódzki poinfor-
mował o wykryciu ogniska ptasiej gry-
py w regionie. Wirus dotarł do fermy 
indyków w Linowie w powiecie gru-
dziądzkim. Decyzją Wojewody teren 
ok. 3 km wokół miejsca stwierdzenia 
choroby określono jako zapowietrzony, 
a obszar w pobliżu ok. 10 km został 
uznany jako zagrożony ptasią grypą. 
Obszar zapowietrzony w powiecie gru-
dziądzkim obejmuje  miejscowości  
Linowo i Rychnowo w gminie Świecie 
nad Osą oraz wsie Boguszewo i Słup  
w gminie Gruta. Obszar zagrożony w 
powiecie grudziądzkim to  miejscowo-
ści: Bursztynowo, Karolewo, Kitnówko, 
Lisnowo, Lisnówko, Mędrzyce, Świecie 
nad Osą, Szarnoś i Widlice w gminie 
Świecie nad Osą, Bogdanki. Miejscowo-
ści: Jakubkowo, Łasin, Nowe Mosty, 
Przesławice, Szczepanki i Wybudowa-
nie Łasińskie w gminie Łasin.  Miejsco-
wości: Annowo, Dąbrówka Królewska, 
Gołębiewko, Gruta, Jasiewo, Kitnowo, 
Mełno, Okonin, Orle i Salno – w gminie 

Gruta. Radzyń Chełmiński, Rywałd, 
Stara Ruda, Szumiłowo i Zakrzewo w 
gminie Radzyń Chełmiński. Przypomi-
namy, że na terenie zapowietrzonym 

m.in. właściciele drobiu muszą zadbać 
o to, aby nie był możliwy kontakt ptac-
twa z innym z sąsiednich gospodarstw 
lub z ptactwem dzikim. Obowiązkowe 
jest też stosowanie środków bezpie-
czeństwa biologicznego takich jak np. 
maty dezynfekujące. Nakazy na obsza-
rze zapowietrzonym i zagrożonym 
grypą ptaków to m.in.: utrzymywanie 
drobiu lub innych ptaków w odosob-
nieniu, w kurnikach lub innych za-
mkniętych obiektach, aby uniemożli-
wić im kontakt z innymi ptakami, nie-

zwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub 
innych ptaków, niezwłoczne czyszcze-
nie i odkażanie środków transportu i 
sprzętu, ich mięsa, paszy, ściółki lub 
nawozów naturalnych, stosowanie 
środków bezpieczeństwa biologiczne-
go, wyłożenie mat dezynfekujących 
przed wejściami i wyjściami, wjazdami 
i wyjazdami do i z gospodarstw utrzy-
mujących drób, odkażanie rąk i obuwia 
przez osoby wchodzące do gospodar-
stwa lub z niego wychodzące. Zakazy 
na obszarze zapowietrzonym i zagro-
żonym to m.in.: przemieszczania dro-
biu, transportu mięsa drobiowego z 
rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni 
bez zgody powiatowego lekarza wete-
rynarii (obszar zapowietrzony), wywo-
żenia lub rozrzucania ściółki lub nawo-
zów naturalnych, chyba że powiatowy 
lekarz weterynarii wyrazi zgodę, orga-
nizowania polowań na ptaki łowne, 
organizowania targów i wystaw  
z udziałem drobiu lub innych ptaków 
(obszar zagrożony). Obowiązuje co naj-
mniej 21 dni od dnia zakończenia 
czyszczenia i odkażania ogniska na 
obszarze zapowietrzonym, co najmniej 
30 dni na obszarze zagrożonym.  
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Warsztaty świąteczno — kulinarne  
w świetlicy wiejskiej w Słupie.  

Informujemy, że dnia 9 grudnia 2020 
roku odbyły się dwa warsztaty świą-
teczno-kulinarne w świetlicy wiejskiej 
w Słupie. Podczas ich trwania pokazane 
zostało jak w łatwy i szybki sposób przy-
gotować pierniki, pierogi oraz bożonaro-
dzeniowy stroik. Warsztaty zostały zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie 
Mieszkańców Ziemi Grudziądzkiej Wi-
ślany Szlak. Udział w nich wzięły Panie 
z gminy Gruta. Zadanie sfinansowano ze 
środków Fundacji ORLEN. Dziękujemy 
wszystkim osobom zaangażowanym w 
organizację tego wydarzenia. Pełna foto-
relacja z  warsztatów jest dostępna na 
gminnej stronie facebook`owej. 

Do szopy, hej pasterze, do szopy 
bo tam cud… 
 
W dniu 17 grudnia 2020 roku dokonano 
uroczystego otwarcia i poświęcenia 
gminnej szopki bożonarodzeniowej, 
którą można podziwiać przy Gminnym 
Centrum Kultury w Grucie. W uroczy-
stości wzięli udział ks. kanonik Henryk 

Szczodrowski - proboszcz Parafii  
w Grucie, Wójt Gminy Gruta Pan Wal-
demar Kurkowski oraz Dyrektor GCK  
w Grucie Pani Hanna Szumotalska. 
Dziękujemy wszystkim osobom zaan-
gażowanym w powstanie tej pięknej 
szopki. Szczególne podziękowania 
składamy pomysłodawcom szopki: 

Panu Tomaszowi Groszewskiemu — 
Z-cy Wójta Gminy Gruta oraz Pani Hani 
Szumotalskiej, jak również Mieszkań-
com gminy Gruta, którzy przyczynili 
się do budowy szopki, tj. Państwu Ju-
stynie  i Markowi Samborskim z Gruty, 
Państwu Agacie i Pawłowi Libront 
wraz z rodzicami z Gruty oraz Państwu 
Lidii i Rafałowi Zielińskim wraz z ro-

dzicami, również z Gruty. W prze-
strzennej, pełnowymiarowej szopce 
zagościli „mieszkańcy” wykonani z 
woskowych figur, wśród których moż-
na było obejrzeć oczywiście Dzieciątko 
Jezus i Świętą Rodzinę, jak również 
Trzech Mędrców, Pasterzy i zwierzęta. 
Świątecznej aranżacji dopełniły ozdoby 

i iluminacje świetlne, m.in. ogromna 
świąteczna ramka do zdjęć, która po-
mieściła całe rodziny. Szopka stała się 
atrakcją nie tylko dla dzieci, ale także 
dla ich rodzin, osób dorosłych i senio-
rów, a zainteresowanie nowym wyda-
rzeniem przeszło największe oczeki-
wania organizatorów. Mamy nadzieję, 
że stanowić to będzie nową piękną tra-
dycję i pozwoli jeszcze bardziej cieszyć 
się okresem Świąt Bożego Narodzenia.  
A świątecznych planów i pomysłów 
mamy jeszcze więcej! Wspólne kolędo-
wanie, jarmark świąteczny to tylko 
niektóre z nich. 
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Świąteczna paczka dla seniora 

Przedświąteczny okres to nie tylko 
czas, kiedy staramy się pamiętać  
o naszych bliskich, ale także o oso-
bach samotnych, chorych i starszych. 

W tych przedświątecznych chwilach 
chcieliśmy, aby osoby z naszej gminy, 
w szczególności nasi Seniorzy, nie 
poczuły się zapomniane. W ramach 
akcji „Świąteczna paczka dla Seniora” 
Wójt Gminy Gruta – Pan Waldemar 
Kurkowski wraz ze swoimi 
„pomocnikami” tj. Zastępcą Wójta Pa-
nem Tomaszem Groszewskim, Sekre-
tarzem Gminy – Panią Sabiną Kamiń-
ską oraz Skarbnikiem Gminy – Panią 
Haliną Saucha w dniach 17-21 grudnia 
2020 roku odwiedzali naszych gmin-
nych seniorów i wręczali paczki  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia.  
Upominki zawierały życzenia, słody-
cze, jak również artykuły higieny oso-
bistej w postaci maseczek i płynu de-
zynfekującego do rąk. Specjalnie przy-
gotowana paczka wraz z osobistymi 
życzeniami trafiła do każdego miesz-
kańca gminy Gruta, który ukończył 85 
rok życia. Całość akcji została przepro-
wadzona w ścisłym reżimie sanitar-
nym. Uśmiech i radość odwiedzanych 
osób była nieoceniona, nie zabrakło 
również chwil pełnych wzruszeń  
i płynących z serca podziękowań od 
samych seniorów oraz członków ich 
rodzin. Mamy nadzieję, że te upominki 

umiliły naszym seniorom przedświą-
teczny czas, a ta nowa tradycja na 
stałe wpisze się w czas przedświą-
tecznego kolędowania.  

TVP Bydgoszcz wyemitowała  
kolejny reportaż o Grucie 

TVP Bydgoszcz w dniu 4 grudnia 2020 
roku wyemitowała trzeci reportaż koń-
czący cykl programów poświęconych 
polskim pilotom we wrześniu 1939 r.:  
płk. Florianowi Laskowskiemu, ppor. 
pil. Władysławowi Urbanowi oraz Szko-
le Podstawowej w Grucie. Przypomnij-
my: płk. Florian Laskowski uczestni-
czył w kampanii wrześniowej, był do-
wódcą dywizjonu, który pozostawał do 
dyspozycji lotnictwa Armii Pomorze. 
Zmarł dnia 2 września 1939 roku, został 
zestrzelony przez naziemną ochronę 
przeciwlotniczą pomiędzy Grutą a Łasi-
nem. Spoczywa na cmentarzu parafial-
nym w Grucie. Jest patronen tamtejszej 
Szkoły Podstawowej. Decyzją Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 
2019 roku awansowany pośmiertnie do 
stopnia pułkownika. Natomiast ppor. 
Władysław Urban był pilotem 141 eska-
dry Myśliwskiej, pododdziału lotnictwa  
Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. 
2 września 1939 roku otrzymał rozkaz 
ataku na niemieckie czołgi na szosie 
Gruta– Łasin, zginął na miejscu we 
wraku samolotu. Pochowany został na 
Cmentarzu Wojennym w Mełnie. Cały 
reportaż znajduje się na stronie inter-
netowej:  
https://bydgoszcz.tvp.pl/51183803/w 
obronie-polskiego-nieba. Zapraszamy 
wszystkich miłośników historii nasze-
go regionu do zapoznania się z nim.  

 

 

 

 

Paczkomat Inpost stanie w Meł-
nie 

Jeszcze pod koniec 2020 roku ruszyły 
prace związane z przygotowaniem te-
renu pod paczkomat firmy Inpost. Loka-

lizację urządzenia przewidziano w Meł-
nie, w sąsiedztwie budynku  Przed-
szkola Samorządowego oraz Ośrodka 
Zdrowia w Mełnie. O fakcie tym zdecy-
dował kod pocztowy naszej gminy, jak 
również korzystne uwarunkowania—
swobodny dostęp dla kuriera, bliskość 
parkingu oraz przyłącza elektrycznego.  
Trwają obecnie prace techniczne firmy 
Inpost, związane z postawieniem i uru-
chomieniem tak długo wyczekiwanego 
paczkomatu, zatem prosimy Państwa  
o ostatnie już chwile cierpliwości. 

Odśnieżanie dróg gminnych  

Informujemy, że w sezonie zimowym 
2020/2021 teren gminy Gruta został 
podzielony na 6 rejonów do odśnieża-
nia: Rejon I - Słup, Jasiewo i Orle, Rejon 
II - Annowo i Gruta pod Okonin Osada, 
Rejon III - Pokrzywno, Nicwałd, Dą-
brówka Król., Salno, Rejon IV - Kitnowo, 
Boguszewo i Gołębiewko, Rejon V - Ple-
mięta, Wiktorowo i Okonin oraz Rejon 
VI - teren całej gminy w przypadku du-
żych opadów śniegu. Pierwsze trzy 
rejony obsługują pracownicy Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Wodnej Urzę-
du Gminy w Grucie, natomiast odśnie-
żanie rejonów IV-VI zostało zlecone 
wykonawcom zewnętrznym. Informu-
jemy, że w przypadku niewielkich opa-
dów śniegu odśnieżaniem zajmują się 
wyłącznie pracownicy Referatu Urzędu 
Gminy w Grucie, natomiast w przypad-
ku większych opadów śniegu to Sołtysi 
za pośrednictwem Urzędu Gminy w 
Grucie uruchamiają wykonawcę ze-
wnętrznego.  Przypominamy, że na 
terenie gminy Gruta znajduje się ponad 
200 km dróg gminnych, a prace zwią-
zane z odśnieżaniem prowadzone są na 
bieżąco. Władze gminy pozostają rów-
nież w stałym kontakcie ze służbami 
drogowymi powiatu i województwa. 
Wszelkie problemy i zapytania związa-
ne z ośnieżaniem dróg gminnych pro-
szę zgłaszać pod nr tel. 697-213 -200.  
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Nieodpłatna pomoc prawna  
w powiecie grudziądzkim zawie-
szona 

Starosta Grudziądzki informuje, że od 
dnia 1 stycznia 2021 roku do odwołania 
zawieszone jest osobiste udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej i świad-
czenie nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego. Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej i świadczenie nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywać się będzie za pośrednictwem 
środków porozumiewania się na odle-

głość. Aby skorzystać z porady, należy 
zadzwonić pod numer telefonu: 56 45 
14 408, (w przypadku braku odpowiedzi 
na nr 56 45 14 400) lub wysłać prośbę o 
poradę na adres e-mail: 
bip@powiatgrudziadzki.pl. Jednocze-
śnie informujemy, że na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy znajduje się 
lista jednostek poradnictwa obywatel-
skiego na rok 2021. W ramach wy-
szczególnionej listy są jednostki z na-
stępujących kategorii poradnictwa 
m.in.: rodzinne, obywatelskie, psycho-
logiczne, pedagogiczne, pomoc spo-
łeczna, rozwiązywanie problemów 
alkoholowych i innych uzależnień, 
przeciwdziałanie przemocy domowej, 
interwencja kryzysowa, dla osób bezro-
botnych, dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwem, prawo konsumenckie, 
prawa pacjenta, prawa dziecka, prawo 
ubezpieczeń społecznych, prawo pracy, 
prawo podatkowe, dla osób będących 
w sporze z podmiotami rynku finanso-
wego.  

Aktywizacja społeczna mieszkań-
ców gminy 

Gmina Gruta w 2020 r.,  tworząca  Lo-
kalną Grupę Działania  „Vistula-Terra 
Culmensis-Rozwój przez Tradycję” , 

pozyskała środki na realizację projektu 
pn.:  „Aktywnie w Dolinie Osy”. Projekt 
jest współfinansowany przez Europej-
ski Fundusz Społeczny w ramach Osi 
priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kiero-
wany przez Społeczność Działania 11.1 
Włączenie społeczne na obszarach 
objętych LSR, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego na lata 2014–2020. 
Gmina Gruta przy wkładzie własnym 
w wysokości: 2.680,00 zł pozyskała 
środki w kwocie 50.000,00 zł na prowa-
dzenie działań integrujących lokalną 
społeczność.  W ramach rozpoczętego 
projektu przeprowadzone zostaną róż-
norodne działania promujące zdrowy 
styl życia, warsztaty podnoszące po-
ziom wiedzy o zdrowiu, warsztaty pro-
wadzone przez informatyków. Zapla-
nowano współpracę z lokalnie działa-
jącymi organizacjami społecznymi  
w organizację lokalnego festynu.  
W miesiącu styczniu rozpocznie się 
rekrutacja do projektu. W ramach po-
wyższego funduszu gmina pozyskała 
środki na realizację trzech kolejnych 
projektów. 

 Z ksiąg USC 

W związku z zakończeniem roku przy-
szedł czas podsumowań Jak wygląda-
ły statystyki na cały 2020 rok? Otóż  
w 2020 r. w naszej gminie urodziło się 
76 dzieci, natomiast 78 osób zmarło.  
W ciągu 2020 r. odbyło się 19 uroczy-
stości ślubnych, jednak żadna z par nie 
zdecydowała się na ślub w plenerze.  
Przypominamy, że istnieje możliwość 
udzielenie ślubu poza urzędem, jednak 
w miejscu, które gwarantuje zachowa-
nie uroczystej formy i bezpieczeństwa 
uczestników.  

Ażurowe serce pełne nakrętek 

Mieszkańcy gminy mają wielkie serce. 
Tydzień po zamontowaniu serca na 
nakrętki przed Biblioteką było ono już 
pełne. Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w tej akcji i zapraszamy 
do dalszego udziału. Tymczasem z ini-
cjatywy Dyrekcji, kolejne serce stanęło 
w SP w Boguszewie  W związku z du-
żym zainteresowaniem władze naszej 
gminy zastanawiają się nad umiesz-
czeniem kolejnych ażurowych serc na 
nakrętki. Pomoc w organizacji tej szla-
chetnej akcji zadeklarowały władze 
sołeckie i pozostałe szkoły Prawdopo-
dobnie kolejne z serc staną przy każdej 
z pozostałych gminnych szkół! 

Pomoc dla Pana Piotra... 

Drodzy Mieszkańcy! Zwrócił się do nas 
Pan Piotr Banaszkiewicz, wieloletni 
nauczyciel oraz były dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Boguszewie z prośbą o 
pomoc w ratowaniu życia. Pod poniż-
szym linkiem znajdą Państwo zbiórkę 
na zakup leku ratującego życie. Gorąco 
zachęcamy do wsparcia akcji. https://
www.siepomaga.pl/piotr-banaszkiewicz  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.siepomaga.pl%2Fpiotr-banaszkiewicz%3Ffbclid%3DIwAR2Sqyw0JRazlA2IwnwUE5--yALQus9mcaLifX8UPOFbufBMjTnJCLqIk6s&h=AT2PCHt8JZL0nn8alBwPR3Tfd_xMF4n5-FyOM-bCMuOkL2j3dNcCYO3lS_Y9H08vcVUbDPFFo33atrC3emnxm7wknEdieWTYkCah
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.siepomaga.pl%2Fpiotr-banaszkiewicz%3Ffbclid%3DIwAR2Sqyw0JRazlA2IwnwUE5--yALQus9mcaLifX8UPOFbufBMjTnJCLqIk6s&h=AT2PCHt8JZL0nn8alBwPR3Tfd_xMF4n5-FyOM-bCMuOkL2j3dNcCYO3lS_Y9H08vcVUbDPFFo33atrC3emnxm7wknEdieWTYkCah
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Gmina Gruta zakupiła  ciągnik  
wraz z przyczepą  oraz komplek-
sowym wyposażeniem 

W dniu 14 stycznia 2021 roku do gminy 
Gruta trafił nowo zakupiony ciągnik 
marki New Holland T6.160 wraz  
z przyczepą 10t typu Tandem oraz 
kompleksowym wyposażeniem w po-
staci ładowacza czołowego, łyżki oraz 
zamiatarki. Radość i zadowolenie  
z nowego zakupu udzieliło się wszyst-
kim. Sprzęt osobiście został przetesto-
wany m.in. przez Wójta Gminy Gruta. 
Nowy zakup stanowić będzie część 
wyposażenia Punktu Selektywnej 
Zbiórki Opadów Komunalnych w Gru-
cie, którego budowa rozpocznie się już 
pod koniec stycznia br. Ciągnik wraz  
z wyposażeniem został zakupiony  
w ramach dofinansowania otrzymane-
go z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach programu RPO K-P za 
kwotę 442 800,00 zł. Wartość dofinan-
sowania wyniosła 85%, reszta  kosztów 
została pokryta ze środków budżetu 
gminy. 

Wizyta Radnego Sejmiku Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
w Urzędzie Gminy w Grucie 

W dniu 16 grudnia 2020 roku na zapro-
szenie Wójta Pana Waldemara Kur-
kowskiego gminę Gruta wizytował Pan 

Robert Malinowski - Radny Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Spotkanie było okazją do złożenia w 
imieniu całej wspólnoty samorządowej 
gminy Gruta podziękowań dla Pana 
Roberta Malinowskiego za wszech-
stronne wsparcie naszych przedsię-
wzięć i inwestycji oraz za dotychcza-
sową owocną współpracę. Spotkanie 
dotyczyło również planów inwestycyj-
nych na kolejne lata, gdzie wśród naj-
ważniejszych poruszono temat petycji 
mieszkańców gminy Gruta w sprawie 
remontu drogi wojewódzkiej 538 na 
odcinku Radzyń Chełmiński - Łasin. 

Kolejne spotkanie w gminie  
Gruta 

Natomiast już w nowym roku, w dniu 
14 stycznia 2021 roku, również na za-
proszenie Wójta Gminy Gruta naszą 
gminę wizytował Parlamentarzysta-  
Pan Mariusz Kałużny - Poseł na Sejm 
RP obecnej kadencji. Podczas owocne-
go spotkania poruszono wiele spraw 
związanych z potrzebami gminy Gruta, 
z których najważniejsze dotyczyły  

budowy nowej hali sportowej  
w Nicwałdzie oraz modernizacji taboru  
samochodowego Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Gruta. Wy-
miana i modernizacja sprzętu gaśni-
czego oraz wozów strażackich to jeden 
z wielu priorytetów władz gminy. 
Trzymajmy kciuki za pomyślność pla-
nowanych inwestycji. 
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Prace remontowe w świetlicy 
wiejskiej w Nicwałdzie 

W styczniu zakończono prace remon-
towe w świetlicy wiejskiej w Nicwał-
dzie. Prace wykonywane są w całości 
systemem gospodarczym przy udziale 
pracowników Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Wodnej UG. W ten spo-
sób wyremontowano całość posadzki 
w pomieszczeniach świetlicy, gdzie 
zostały ułożone nowe płytki podłogo-
we. Prace są sfinansowane po części z 
budżetu sołeckiego oraz budżetu gmi-
ny. To kolejny przykład „dobrych prak-
tyk” współpracy w gminie.  

Remont drogi gminnej Gruta-
Orle już niebawem 

Wraz z nadejściem wiosny planowane 
jest rozpoczęcie prac remontowych 
drogi gminnej nr 041406C Orle - Gruta. 

Gmina Gruta na ten cel uzyskała kolej-
ne dofinansowanie, w wysokości 50% 
kosztów, które  udzielone jest z rządo-
wego Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Koszt inwestycji wyniósł  
384 338,59 zł, a wysokość dofinanso-
wania 192 169,00 zł. Wykonawcą prac 
jest Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych DROBUD z siedzibą w Wąbrzeź-
nie, wybrany w drodze postępowania 
przetargowego. W ramach zadania 
zostanie wykonany kompleksowy 
remont nawierzchni i drogi, odtworze-
nie poboczy oraz wykonanie zjazdów 

przy tej drodze. W ten sposób zostanie 
wyremontowany odcinek drogi do 
skrzyżowania w Orlu o długości ponad 
1,5 km. To już kolejny, ostatni etap re-
montu nawierzchni na odcinku tej 
drogi gminnej. Poprzedni odcinek  
(610 m) wyremontowano w 2018 roku. 
Przypominamy, że w kolejce do oceny 
czekają jeszcze 3 wnioski o dofinanso-
wanie złożone przez władze gminy na 
przebudowę 3 odcinków dróg: w An-
nowie, Jasiewie oraz Okoninie, łącznie 
na kwotę 2,1 mln złotych. Rozstrzy-
gnięcie konkursu już niebawem.  

Gmina Gruta podpisała akt nota-
rialny w sprawie byłych terenów 
po SKR-ach 

Informujemy, że w dniu 30 grudnia 
2020 roku został podpisany akt nota-
rialny finalizujący zakup przez gminę 
terenów po byłych SKR-ach w Grucie. 
Gminie została udzielona 85% bonifi-
kata od ceny przyjętej operatem sza-
cunkowym. Oznacza to, że gmina od-
kupiła nieruchomości warte prawie 
355 tys. zł za wartość 15%, tj. kwotę 
około 53 tys. zł. Przypominamy, że 
dnia 7 listopada 2019 r. Starostwo Po-
wiatowe w Grudziądzu wydało decy-
zję nabycia z mocy prawa przez Skarb 
Państwa prawa użytkowania wieczy-
stego nieruchomości po byłych 
SKR`ach i prawa własności budynków 
usytuowanych na tych gruntach. We 
wrześniu br. Wojewoda Kujawsko-
Pomorski wydał zarządzenie w spra-

wie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w drodze bezprzetargowej z zastoso-
waniem bonifikaty powyższych nieru-
chomości na rzecz jednostki samorzą-
du terytorialnego i Starostwo Powiato-
we wszczęło procedury zmierzające 

do sprzedaży przedmiotowych nieru-
chomości gminie Gruta. Decyzja  
o zakupie została poprzedzona podję-
ciem w dniu 29 grudnia 2020 roku  
stosownej uchwały Rady Gminy  
w Grucie. 
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Zakończono prace związane z ter-
momodernizacją budynku gospo-
darczego przy OSP w Grucie 

Z końcem roku 2020 zakończono pro-
jekt pn. “EKO-Strażak 2020” współfi-
nansowany ze środków UE. Projekt 
polegał na termomodernizacji istnieją-
cego budynku gospodarczego należą-
cego do OSP Gruta poprzez docieplenie 
przegród wewnętrznych oraz wymia-
nę stolarki okiennej i drzwiowej. Przy-
znana kwota dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu wy-
niosła 13.650,00 zł. Projekt wsparł Wójt 
Gminy Gruta oraz Radni Gminy Gruta 
poprzez dotację celową, która opiewała 
na kwotę 5.850,00 zł. Pozostały koszt 
inwestycji został pokryty z budżetu, 
którym dysponuje OSP Gruta.  
Całkowity koszt realizacji zadania 
to kwota 21 tys. złotych. Prace zostały 
wykonane systemem gospodarczym 
za pośrednictwem pracowników Refe-

ratu Gospodarki Komunalnej i Wodnej 
Urzędu Gminy Gruta oraz przy pomocy 
i ogromnemu zaangażowaniu druhów 
z OSP Gruta. Strażakom pragniemy 

złożyć serdeczne podziękowania za 
dotychczasową owocną  współpracę 
i życzymy dużo siły do pełnienia służ-
by oraz dalszego rozwoju jednostki. 

Ruszyła Budowa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych  
w Grucie 

Budowa Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych na terenie 
Gminy Gruta - to kolejne zadanie 
współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach RPO WK-P. Poziom dofinanso-
wania zadania wyniósł 85%. Gmina 
Gruta podpisała umowę z wykonawcą 
wyłonionym w ramach przetargu nie-
ograniczonego na wybudowanie i wy-
posażenie PSZOK-u z firmą Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe "ZOJAX", 
spółka cywilna Jan i Zofia Wildman,   
z siedzibą w Zblewie. Koszt realizacji 
zadania wynosi 875 883,50 zł. Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych powstanie na terenie 
oczyszczalni ścieków w Mełnie. Za-
kres prac obejmuje m.in. przygotowa-
nie terenu pod budowę (utwardzenie 
terenu), wyposażenie PSZOK 
(kontenery, wagi, pojemniki na odpa-
dy), budowę wiaty, magazynu wraz z 
warsztatem, magazynu na odpady 
niebezpieczne i ZSEE, budynku biuro-
wego, ścieżki edukacyjnej i miejsc 
parkingowych. Prace powinny zostać 
zakończone w pierwej połowie 2021 

roku. Przypomnijmy, że PSZOK  
to specjalnie zorganizowane dla 
mieszkańców gminy miejsce,  
w którym mogą oni nieodpłatnie pozo-
stawić posegregowane odpady komu-
nalne w ramach opłaty za wywóz od-
padów z gospodarstwa domowego. 

Dzięki realizacji takiego obiektu możli-
wy będzie bezpieczny i kontrolowany 
odbiór odpadów, likwidacja nielegal-
nych wysypisk śmieci, a także właści-
we ich zagospodarowanie i unieszko-
dliwienie.  
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Prosto z Urzędu 

Radni radzą…, czyli sprawozda-
nie z XXIII Sesji Rady Gminy  
Gruta  

W dniu  29 grudnia 2020 r. odbyła się 
XXIII Sesja Rady Gminy Gruta. Naj-
ważniejszym punktem obrad było 
uchwalenie budżetu gminy Gruta na 
2021 rok (Uchwała Nr XXIII/141/20)  
oraz Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Gruta na lata 2021-2030 
(Uchwała Nr XXIII/140/20). Uchwała 
budżetowa w sposób racjonalny, w 
oparciu o zakładane możliwości fi-
nansowe gminy zabezpieczyła środki 
na realizację ustawowych obowiąz-
ków i przyjętych zadań, w tym na 
realizację inwestycji na kwotę 
5.992.575,23 zł. Ponadto podjęto na-
stępujące uchwały: uchwałę Nr 
XXIII/138/20 zmieniająca uchwałę w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Gruta na lata 2020-
2030; uchwałę Nr XXIII/139/20 w spra-
wie dokonania zmian w budżecie 
Gminy Gruta na rok 2020; uchwałę Nr 
XXIII/142/20 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii na rok 2021, 
uchwałę Nr XXIII/143/20 w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
prawa użytkowania wieczystego nie-
ruchomości wraz z prawem odrębnej 
własności budynków posadowionych 
na tym gruncie, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako działka  nr 271/2,  
o pow. 0,5714 ha, obręb Gruta, zapisa-
nej w księdze wieczystej KW nr 
TO1U/00018512/2 oraz uchwałę  
Nr XXIII/144/20 w sprawie wyrażenia 
zgody na odpłatne nabycie prawa 
użytkowania wieczystego nierucho-
mości oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działka  nr 90/10, o pow. 
0,2200 ha, obręb Mełno, zapisanej  
w księdze wieczystej KW nr 
TO1U/00018517/7. 

Uchwalono budżet dla gminy 
Gruta na 2021 rok 

Jak pisaliśmy już wyżej, na grudnio-
wej Sesji Rady Gminy Gruta został 
uchwalony budżet na rok 2021. Zapla-
nowano łączną kwotę dochodów na 

2021 r. w wysokości 36 606 000,00 zł i 
kwotę wydatków w wysokości 
38 546 000,00 zł. W związku z powyż-
szym uchwalono deficyt w wysokości 
1 940 000,00 zł. Budżet na 2021 r. cały 
czas ewoluuje i w miesiącu lutym br. 
zostaną wprowadzone kolejne zada-
nia, przedsięwzięcia i inwestycje, na 
dofinansowanie których w między 
czasie otrzymano dotację, m.in. kwotę 

4,7 mln zł na budowę Przedszkola w 
Grucie czy środki finansowe z konkur-
su ogłoszonego przez Fundusz Dróg 
Samorządowych, na rozstrzygnięcie 
których czekamy. Zgodnie z ustawą o 
finansach publicznych projekt budże-
tu gminy Gruta na 2021 r. przedłożono 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
Bydgoszczy oraz Radzie Gminy Gruta. 
Został on szczegółowo omówiony 
przez Radnych na komisjach i uzyskał 
pozytywną rekomendację. W dniu 
07.12.2020 r. wpłynęła do Urzędu 
Uchwała Nr 6/P/2020 Składu Orzeka-
jącego Nr 14 Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Bydgoszczy  w sprawie 
wydania opinii o projekcie uchwały 
budżetowej na 2021 rok gminy Gruta. 
Projekt otrzymał pozytywną opinię. 
Podczas głosowania Radni zdecydo-
waną większością głosów przyjęli 
budżet na 2021 rok. Podczas głosowa-
nia za przyjęciem budżetu wstrzymał 
się tylko jeden z nich, reszta Radnych 
zagłosowała za jego uchwaleniem. 

Podział Funduszu Sołeckiego na 
rok 2021 

Informujemy, że na fundusz sołecki  
w 2021 roku w naszej gminie zaplano-
wano kwotę 493.512,13 zł. Każde sołec-
two dysponuje budżetem proporcjo-
nalnym do liczby mieszkańców, a wy-
sokość środków na ten rok sięga od 

18.099,59 zł do 51.861,30 zł. O podziale 
kwot na konkretne zadania zdecydo-
wali sami mieszkańcy sołectw pod-
czas odbywających się we wrześniu 
zebrań wiejskich. Ogólna suma fundu-
szu została przeznaczona na realizację 
różnych działań poprawiających wi-
zerunek gminy, ale również bezpie-
czeństwo i jakość życia mieszkańców. 
W 2021 roku fundusz sołecki zostanie 
przeznaczony między innymi na re-
monty i zakup kruszywa na drogi 
gminne, doposażenie świetlic wiej-
skich, montaż lampy solarnej w Oko-
ninie, remont ogrodzenia cmentarza 
wojennego w Mełnie, zakup urządzeń 
siłowni zewnętrznych w Dąbrówce 
Królewskiej i Orlu, montaż instalacji 
gazowej w świetlicy wiejskiej w Po-
krzywnie, doposażenie infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej w Mełnie ZZD i 
Gołębiewku, montaż altan ogrodo-
wych w Annowie, Kitnowie i Nicwał-
dzie, zakup sprzętu dla jednostek OSP, 
doposażenie Ośrodka Zdrowia, biblio-
tek 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. Podział środków na 
poszczególne sołectwa przedstawia 
się następująco: Annowo- 25.723,20 zł, 
Boguszewo- 27.849,52 zł, Dąbrówka- 
23 182,00 zł, Gołębiewko- 22.767,11 zł, 
Gruta- 51.861,30 zł, Jasiewo- 20.174,05 
zł, Kitnowo- 21.159,41 zł, Mełno ZZD- 
29.768,39 zł, Mełno Cukrownia- 
40.244,37 zł, Nicwałd- 33.865,43 zł, Orle
- 25.982,51 zł, Okonin- 35.576,85 zł,  
Pokrzywno- 31.842,84 zł, Plemięta-  
28 523,72 zł, Słup- 26.864,15 zł, Salno- 
30.027,69 zł, Wiktorowo- 18.099,59 zł. 
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Nakład:  

Nowe terminy w programie 500+ 

Nowe terminy składania wniosków  
o świadczenie wychowawcze 500+ w 
2021 r. Najbliższy okres świadczeniowy 
w ramach programu "Rodzina 500+" 
będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 
maja 2022 r.W związku z rozpoczynają-
cym się od 1 czerwca 2021 r. nowym 
okresem świadczeniowym 2021/2022 
ruszy kolejny nabór wniosków o usta-
lenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego na nowy okres. Aby uzy-
skać prawo do świadczenia wycho-
wawczego od 1 czerwca 2021 r., wnio-
ski będzie można składać już od 1 lute-
go 2021 r. drogą elektroniczną czyli 
przez Internet za pośrednictwem porta-
lu Ministerstwa Rodziny empa-
tia.mrpips.gov.pl, przez bankowość 
elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, 
a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tra-
dycyjną (papierową), czyli osobiście w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Grucie lub za pośrednictwem poczty. 
Jeśli osoba ubiegająca się o świadcze-
nie złoży kompletny i prawidłowo wy-
pełniony wniosek o świadczenie wy-
chowawcze na nowy okres w terminie 
do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie 
świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przyznanego świadczenia za 
miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 
30 czerwca 2021 r. - co gwarantuje cią-
głość wypłaty świadczenia od pierw-

szego miesiąca nowego okresu. 
W przypadku kompletnych i prawidło-
wo wypełnionych wniosków złożo-
nych w okresie od 1  do 31 maja 2021 r., 
ustalenie prawa oraz wypłata przyzna-
nego świadczenia za miesiąc czerwiec 
i lipiec nastąpi nie później niż do 31 
lipca 2021 r. W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenie wycho-
wawcze złoży wniosek wraz z wyma-
ganymi dokumentami w okresie  
od 1 do 30 czerwca 2021 r., ustalenie 
oraz wypłata przyznanego świadczenia 

za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, 
nastąpi nie później niż do dnia 31 sierp-
nia 2021 r. Jeśli osoba złoży wniosek w 
późniejszym terminie (po 30 czerwca 
2021 r.), świadczenie wychowawcze 
zostanie przyznane i wypłacone od 
miesiąca złożenia wniosku. W związku 
z tym, tylko złożenie wniosku do końca 
czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że 
świadczenie wychowawcze zostanie 
wypłacone z wyrównaniem od 1 czerw-
ca 2021 roku. 

Prosto z Urzędu... 

Babciu, Dziadku coś Ci dam, jed-
no serce, które mam... 

Niedawno obchodziliśmy Dzień Babci  
i Dziadka. Z tej okazji jeszcze raz życzy-
my Wam, Kochani Seniorzy - dużo cza-
su wolnego, samych przyjemności, jak 
najmniej kłopotów i wiele radości!  
Nic do naprawiania, dźwigania, trzepa-
nia, tylko miękki fotel i coś do chrupa-
nia!                                           Redakcja GG 

 


