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Od dnia 3 stycznia 2022 roku zo-
stał wznowiony publiczny trans-
port pasażerski na terenie gminy 
Gruta 

Pierwsze próby odtworzenia gmin-
nych przewozów pasażerskich roz-
poczęły się jeszcze pod koniec 2020 
roku. Władze samorządowe gminy 
Gruta próbowały nawiązać porozu-
mienie w sprawie transportu z gminą 
Grudziądz w celu ponownego uru-
chomienia publicznego transportu 

zbiorowego do Grudziądza. Prace na-
brały tempa, gdy w sierpniu br. do-
tychczasowy prywatny przewoźnik 
wycofał się ze świadczenia usług 
transportu w gminie, a pomysłem 
odbudowy transportu zainteresowały 
się również inne sąsiednie gminy.  
W chwili, gdy władze starostwa po-
wiatowego porozumiały się z Prezy-
dentem Grudziądza w celu udostęp-
nienia przystanków na terenie mia-
sta Grudziądz, plany wznowienia pu-
blicznego transportu zyskały bardzo 

realny wymiar. „Efekt dobrej współ-
pracy wszystkich samorządów prze-
szedł oczekiwania wszystkich zain-
teresowanych i dziś możemy cieszyć 
się nowo otwartą linią autobusową. 
Ogromnie cieszę się, że to właśnie 
nasza gmina była jedną z pierwszych 
walczących o wznowienie transportu 
do Grudziądza. Zawarte porozumie-
nie to jedna z najważniejszych umów 
zawartych w 2021”— komentuje Pan 
Waldemar Kurkowski—Wójt Gminy 
Gruta. Cd. na stronie 2. 

Transport publiczny w gminie Gruta 
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Władze gminy z problemem transportu 
do miasta powiatowego borykały się od 
pewnego  czasu. Uruchomiona linia 
będzie kursowała w obie strony na tra-
sie Słup/Szkoła – Jasiewo – Gruta/
WTZ – Orle –Salno – Dąbrówka Kró-
lewska – Salno – Annowo – Nicwałd – 
Małe Lniska—Grudziądz, Rapackiego/
Intermarche. Koszt uruchomienia linii 
oraz koszty pochodne związane z 
funkcjonowaniem transportu publicz-
nego to prawie 200 tys. zł. Kwota ta 
została zabezpieczona w budżecie gmi-
ny na rok 2022. „Mamy pełną świado-
mość, że uruchomiona linia komuniku-
je bezpośrednio jedynie część miejsco-
wości, zupełnie pozbawionych dostępu 
do innych form komunikacji. Już w 
chwili obecnej trwają prace związane z 
opracowaniem kolejnej linii autobuso-
wej, łączącej pozostałe miejscowości z 
Grudziądzem, których uruchomienie 
będzie możliwe w 2023 roku.” - dodaje 
Wójt Gminy Gruta. Wznowienie trans-
portu jest możliwe wyłącznie dzięki 
dofinansowaniu z Rządowego Fundu-
szu Przewozów Autokarowych. Dzięki 
niemu gmina otrzyma dopłatę w wyso-
kości 3 zł do każdego przejechanego 
kilometra, która łącznie wyniesie nie-
całe 114 tys. zł. Autobusy będą jeździć 
od poniedziałku do piątku z wyłącze-
niem miesięcy wakacyjnych. Cena 
biletu jednorazowego wynosi 1,90 zł 
(przejazd na terenie gminy Gruta) 3,80 
zł (dojazd do Grudziądza), bilet mie-
sięczny 100% - 138,00 zł, bilet miesięcz-
ny ulgowy dla uczniów do 24 r.ż. 70,38 
zł.  Bilety jednorazowe i miesięczne 
można zakupić u kierowcy bądź w 
punkcie kasowym przy ul. Rapackiego 
w Grudziądzu. Transport da również 
możliwość przejazdu mieszkańcom 
gminy Gruta na jej terenie na wyżej 
wymienionej trasie. Na stronie interne-
towej UG w Grucie w zakładce --> Dla 
Mieszkańców --> Transport Publiczny 
dostępne są wszelkie informacje zwią-
zane z funkcjonowaniem linii. Przypo-
minamy również wszystkim miesz-
kańcom o możliwości korzystania  
z przewozów autobusowych na terenie 
naszej gminy w ramach funkcjonują-
cych 4 linii szkolnych. Oprócz przewo-
zu dzieci do szkół, każdy mieszkaniec 
gminy może odpłatnie skorzystać  
z przejazdu na trasie autobusu szkolne-
go w godzinach jego kursowania. Za-
chęcamy wszystkich do korzystania  
z gminnych przejazdów pasażerskich.   



3 

Wydanie: 1/2022  

Aktualności z naszej gminy 

Padł kolejny rekord — podsumo-
wanie dofinansowań dla gminy 
Gruta za rok 2021  

„W roku 2020 władze gminy Gruta po-
zyskały łącznie kwotę prawie 11,8 mln 
złotych. Takich środków zewnętrznych 
nasz samorząd nie odnotował nigdy  
w swojej historii” - pisaliśmy  w  wyda-
niu nr 1/2021 Głosu Gruty w styczniu 
ubiegłego roku. Nikt wówczas nie liczył 
na to, że rok 2021 okaże się jeszcze lep-
szy, a suma pozyskanych dofinanso-
wań przekroczy kwotę 14 mln zło-

tych. „To był bardzo pracowity oraz 
dobry finansowo rok, udało się zreali-
zować wiele inwestycji i wiele z nich 
rozpocząć lub przygotować do wyko-
nania w 2022 roku. Było to i jest możli-
we wyłącznie dzięki dodatkowym fun-
duszom, umożliwiającym dalszy roz-
wój naszej gminy. Przez ostatnie trzy 
lata budżet inwestycyjny gminy wzrósł 
czterokrotnie. Kwota pozyskanych do-
finansowań w roku 2021 ogromnie 
mnie cieszy, ale też mobilizuje do dal-
szych działań. Pieniądze pozyskuje się 
trudno, ale jeszcze trudniej jest je roz-
sądnie, mądrze i sprawnie zagospoda-
rować i na tym chcemy się skupić w 
2022 roku”.— komentuje Wójt Gminy 
Gruta. „Pragnę złożyć podziękowania 
wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do tego sukcesu oraz wszystkim, 
którzy wspierają moje starania. Pozy-
skane fundusze to efekt bardzo dobrej 
współpracy nie tylko kadry kierowni-
czej i pracowników merytorycznych 
Urzędu Gminy w Grucie, ale również 
osób przyjaznych naszej gminie, doce-
niających jej rozwój i nasze zaangażo-
wanie”—dodaje Pan Waldemar Kur-
kowski. Fundusze pozyskano zarówno 
ze środków współfinansowanych z 
Unii Europejskiej, jak i z programów 
rządowych, takich jak Fundusz Dróg 
Samorządowych, Fundusz Inwestycji 
Strategicznych – Polski Ład, Fundusz 
Inwestycji Lokalnych. Do najwięk-
szych zewnętrznych środków pozy-
skanych była promesa w wysokości 
7,6 mln z funduszu Polski Ład oraz 
środki z subwencji ogólnej w kwocie 
2 mln zł, które zostały przeznaczone 
na zadania związane z modernizacją 
gospodarki wodno-ściekowej w na-

szej gminie. Ponadto w ramach środ-
ków finansowych pozyskanych z Rzą-

dowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych gmina otrzymała 1,2 mln zło-

tych na termomodernizację budynku 
Ośrodka Zdrowia w Grucie oraz 250 
tys. na remont i wyposażenie Ośrod-

ka. Dodatkowo na powyższe zadanie 
otrzymano środki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Toruniu w wyso-

kości 60 tys. zł. Istotne dofinansowa-
nie samorząd otrzymał również z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. W tym 
przypadku środki finansowe, jakie 
otrzymała gmina, stanowiły ponad 1 

mln złotych (55 % kosztów inwesty-
cji) i zostały przeznaczone na prze-
budowę dróg gminnych w Okoninie, 
Jasiewie, Annowie oraz remont na-
wierzchni drogi gminnej Gruta-Orle. 
Kolejną inwestycją było boisko do siat-
kówki plażowej na plaży przy Jeziorze 
Dużym w Grucie. Koszt dofinansowa-

nia wyniósł niecałe 16 tys. złotych 
i pochodził z budżetu województwa 
kujawsko-pomorskiego w ramach 
programu “Mała Infrastruktura Spor-

towa– edycja 2021”. Kolejną kwotą 
wsparcia było dofinansowanie w wy-
sokości ponad 31 tys. złotych, prze-

znaczone na zadanie związane z de-

montażem i transportem azbestu. 
Jak co roku, pozyskano dofinansowa-
nie z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu na zadanie „Nasadzenia ma-

teriału roślinnego na terenie gminy 
Gruta”, w wysokości ponad 22 tyś 
złotych, co stanowiło 50 % realizacji 

zadania. Następnie blisko 40 tys. zło-

tych pozyskano w formie grantu na 
realizację działań z zakresu aktywi-

zacji społecznej z LGD Vistula. Dodat-

kowo na koniec roku zawarto umowę 
na rewitalizację plaży nad Jeziorem 
Dużym w Grucie, również dzięki dofi-
nansowaniu z LGD Vistula w kwocie 

77 tys. zł. Również dzięki dynamicznej 
współpracy z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Grudziądzu, Grudziądzkim 
Centrum Caritas oraz fundacją Invest 
HR z Bydgoszczy utworzono 24 miej-

sca pracy tymczasowej, zarówno 
pracy biurowej, jak i pracy fizycznej 
przy utrzymaniu ładu i czystości na 
terenie gminy Gruta, skąd uzyskano 
łącznie refundację kosztów wynagro-
dzeń w wysokości 300 tys. złotych. 

Ponadto gmina pozyskała dofinanso-
wanie w wysokości 10 tys. złotych z 
Ministerstwa Sprawiedliwości na za-
kup wyposażenia dla OSP w Grucie. 
Należy również pamiętać o otrzyma-
nym przez samorząd dofinansowaniu 
na budowę mieszkań w ramach pro-
gramu Krajowego Zasobu Nieruchomo-
ści. Na ten cel na konto gminy Gruta 

została przekazana kwota 3 mln zło-

tych. Przypomnijmy, że w lipcu 2021 
roku Wójt Gminy podpisał akt erekcyj-
ny spółki Społeczna Inicjatywa Miesz-
kaniowa KZN– Toruński, na mocy któ-
rego gmina Gruta wraz z 16 innymi 
samorządami z terenu woj. kujawsko-
pomorskiego weszła w skład spółki z 
udziałem skarbu państwa, której zada-
niem będzie budowa czynszowych 
mieszkań lokatorskich. M.in. około 30 
mieszkań będzie wybudowanych w 
Grucie. Niestety, nadal nie został roz-
strzygnięty nabór wniosków na dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych, gdzie w sierpniu  2021 roku 
samorząd złożył trzy wnioski na re-
mont lub przebudowę 7 odcinków dróg 
gminnych w  Annowie, Grucie, Wikto-
rowie, Kitnowie, Okoninie, Mełnie oraz 
Boguszewie na łączną kwotę ponad 8,3 
mln zł. W najbliższych dniach władze 
gminy będą składać aplikację o dofi-
nansowanie budowy nowej hali gim-
nastycznej w Nicwałdzie. O pomoc 
finansową w realizacji tej inwestycji 
ubiegać się będziemy zarówno w ra-
mach naboru ogłoszonego przez Mini-
sterstwo Sportu pod nazwą  „Sportowa 
Polska”, jak również z kolejnego naboru 
wniosków w ramach rządowego pro-
gramu „Polski Ład”.  
O wynikach naboru będziemy informo-
wać Państwa na bieżąco.  
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Dodatek osłonowy  

Informujemy, że od stycznia 2022 r. w 
GOPS w Grucie można składać wnioski 
o nowe świadczenie – dodatek osłono-
wy.  Dodatek osłonowy stanowi klu-
czowy element rządowej tarczy anty-
inflacyjnej, który ma zniwelować ro-
snące ceny energii, gazu i żywności. 
Zgodnie z zaproponowanymi przepisa-
mi będzie on przysługiwał gospodar-
stwu domowemu, którego przeciętne 
miesięczne dochody nie przekraczają 
2100 zł* w gospodarstwie jednoosobo-
wym albo 1500 zł* na osobę w gospo-
darstwie wieloosobowym. (*dochód w 
rozumieniu ustawy o świadczeniach 
rodzinnych) Wysokości dopłat w skali 
roku w ramach dodatku osłonowego 
będą wynosiły odpowiednio: jednooso-
bowe gospodarstwo domowe otrzyma 
400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej 
dochód nie przekroczy 2100 złotych, 
gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 
600 lub 750 zł* przy założeniu, że do-
chód nie przekroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę, gospodarstwo 4-5 
osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* 
przy założeniu, że dochód nie przekro-
czy 1500 złotych miesięcznie na osobę , 
gospodarstwo 6- i więcej osobowe 
otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy 
założeniu, że dochód nie przekroczy 

1500 złotych miesięcznie na osobę.  
Podwyższenie kwoty dofinansowania 
jest uzależnione od źródła ogrzewania 
– wyższa kwota dodatku przysługuje 
w przypadku, gdy głównym źródłem 
ogrzewania gospodarstwa domowego 
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon ku-
chenny, piecokuchnia, kuchnia węglo-
wa lub piec kaflowy na paliwo stałe, 
zasilane węglem lub paliwami węglo-
pochodnymi, wpisane do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków.  
W przypadku dodatku osłonowego 
obowiązywać będzie tzw. zasada zło-
tówka za złotówkę. Oznacza to, że do-
datek ten będzie przyznawany nawet 
po przekroczeniu kryterium dochodo-

wego, a kwota dodatku będzie po-
mniejszana o kwotę tego przekrocze-
nia. Minimalna kwota wypłacanych 
dodatków osłonowych będzie wynosić 
20 zł. Świadczenia przyznane na kom-
pletne wnioski złożone do 31.01.2022 r. 
będą wypłacone w 2 równych ratach, 
tj. do 31.03.2022 r. i do 02.12.2022 r. Oso-
by, które nie złożą wniosku do końca 
stycznia 2022 r., nadal będą mogły 
ubiegać się o wsparcie. Wówczas mu-
szą złożyć kompletny wniosek do  
31 października 2022 r. – w tym przy-
padku wypłata 100% dodatku zostanie 
zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 
2022 r. W przypadku pytań lub wątpli-
wości prosimy o kontakt telefoniczny 
pod numerem 56 46 83 121 , wew. 101.  

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy 

27 190,99 zł — właśnie taką kwotę, re-
kordową jak do tej pory w gruckim 
sztabie WOŚP, zebrano podczas  
30 Finału Orkiestry, który odbył się  
w dniu 30 stycznia 2022 roku w remizie 
OSP w Grucie. Po rocznej przerwie w 

organizacji sztabu w naszej gminie 
organizatorów zaskoczyła nie tylko 
wysokość zgromadzonych środków, 
lecz także frekwencja i aktywność 
mieszkańców gminy, którzy chętnie 
odwiedzali siedzibę sztabu. Szefową 
Sztabu, jak co roku była Pani Hanna 
Szumotalska. W trakcie imprezy moż-
na było zobaczyć m.in. występy ta-
neczno-wokalne dzieci, młodzieży  
i dorosłych, bazarek WOŚP, licytację 
przedmiotów od darczyńców,  quizy  
i zagadki literackie, fotobudkę, a także 
posmakować wypieków i lokalnych 
potraw kół gospodyń wiejskich i sto-
warzyszeń z terenu gminy Gruta. Na 
koniec przez „sztabowców” puszczone 
zostało tradycyjne „światełko do nie-
ba”. „Dziękuję współorganizatorom na-
szego sztabu, władzom gminy, wolon-
tariuszom oraz wszystkim ludziom 
dobrego serca za wkład w tegoroczny 
finał WOŚP. Byliście i jesteście napraw-
dę wielcy” — komentuje Pani Hania 
Szumotalska.  
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OSP Gruta z nowym sprzętem! 

W dniu 24 stycznia br. w sali narad 
Urzędu Gminy Gruta odbyło się oficjal-
ne przekazanie sprzętu ratowniczego  
i wyposażenia zakupionego w ramach 
dofinansowania z Fundusz Sprawiedli-
wości. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 
10.102,00 zł, z czego kwota dofinanso-
wania z Ministerstwa Sprawiedliwości 
wyniosła 10 000,00 zł. W przekazaniu 
sprzętu dla jednostki OSP Gruta uczest-
niczyli: Poseł na Sejm RP  Pan Mariusz 
Kałużny, Zastępca Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej  
w Grudziądzu  Pan Tomasz Zdrojewski, 

Sekretarz Gminy Gruta  Pani Sabina 
Kamińska, Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP  Pan Sławomir 
Chyła oraz druhowie z OSP Gruta na 
czele z Prezesem Marianem Piechow-
skim. Ochotnicza Straż Pożarna w Gru-
cie pozyskała: sprzęt do oświetlania 
terenów akcji, zestaw do tlenoterapii, 
defibrylator AED oraz deskę ortope-
dyczną wraz ze stabilizatorami. Pozy-
skany sprzęt pozwoli na jeszcze lepsze 
i skuteczniejsze wykonywanie działań 
ratowniczo – gaśniczych przez na-
szych strażaków. Bardzo serdecznie 
dziękujemy!  

Uzdolnieni uczniowie z naszej 
gminy 

Mamy ogromną przyjemność poinfor-
mować, że dwójka uczniów z naszej 
gminy otrzymała stypendia przyzna-
wane przez Urząd Marszałkowski w 
Toruniu w ramach realizacji trzech 
programów wspierających edukację 
młodych mieszkańców województwa 
kujawsko-pomorskiego. W ramach 
programu stypendia otrzymują najlep-
si humaniści (program "Humaniści na 
start"), najlepsi uczniowie szkół tech-
nicznych i branżowych ("Prymus Za-
wodu Pomorza i Kujaw"), a także ucz-
niowie uzdolnieni w zakresie przed-
miotów przyrodniczych, informatycz-
nych, języków obcych, matematyki 
oraz przedsiębiorczości ("Prymus Po-

morza i Kujaw"). Z terenu gminy Gruta 
nagrody otrzymali: Bartosz Żuchowski, 

uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej w 
Boguszewie, oraz Kinga Saucha, uczen-
nica kl. VIII Szkoły Podstawowej w 
Nicwałdzie. Na finansowe wsparcie 
uczniowie zapracowali bardzo dobrymi 
ocenami na świadectwach, wygrywa-
jąc konkursy oraz biorąc udział w 
olimpiadach. Uczniowie pieniądze mo-
gą wykorzystać między innymi na 
pokrycie kosztów przygotowania do 
konkursów, turniejów i olimpiad, 
udziału w dodatkowych zajęciach, za-
kup komputera, specjalistycznego 
sprzętu, pomocy dydaktycznych i ksią-
żek oraz opłacenie zakwaterowania, 
wyżywienia i dojazdów do szkoły. Lau-
reatom, ich rodzicom oraz nauczycie-
lom składamy serdeczne gratulacje, 
życzymy dalszych sukcesów w zdoby-
waniu ponadprzeciętnej wiedzy oraz 
dalszego wszechstronnego rozwoju.   
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przeciwko COVID-19 - podsumo-
wanie 2021 roku  

W 2021 r. ilość szczepień wykonanych 
przez Ośrodek Zdrowia w Grucie wy-
nosiła łącznie 5 131 dawek, z czego 118 
szczepień zrealizowano w domach.  
1. dawką leku zaszczepiono 2 267 osób 
dorosłych oraz 20 dzieci w wieku 5-11 
lat, z czego 34 szczepienia zrealizowa-
no w domu. Natomiast 2. dawką leku 
zaszczepiono 2 150 osób, w tym 55 w 
warunkach domowych. 3. dawką przy-
pominającą, którą podaje się od paź-
dziernika 2021 r., zaszczepiono 694 
osoby, w tym 29 osób w domu. Szcze-
pienie dzieci w wieku od 5 do 11 r. ż. 
realizowane jest  od grudnia 2021 r.  
Dzieci w wieku powyżej 12 r.ż. zalicza-
ne są w ewidencji do osób dorosłych. 
Wszystkie osoby w wieku 18-49 lat 
mogą otrzymać przypominającą szcze-
pionkę po 6 miesiącach od pełnego 
zaszczepienia. Osoby 50+ mogą otrzy-
mać dawkę przypominającą już po 5 

miesiącach od ostatniego szczepie-
nia.  Rejestracja na szczepienie odby-
wa się na tych samych zasadach co 
wcześniej, dzwoniąc na: numer infoli-
nii: 577-410-442, numer rejestracji: 603-
521-646, rejestracja przychodni  
798-070-498/ 56-46-83-189. Pod wska-
zanymi numerami telefonu następuje 
zgłoszenie chęci szczepienia, na sku-
tek którego wyznaczony zostaje ter-
min szczepienia oraz kontakt pielę-
gniarki na dzień przed szczepieniem w 
celu przypomnienia terminu szczepie-
nia. Zarejestrować się można również 
poprzez e-rejestrację dostępną na stro-
nie głównej pacjent.gov.pl, poprzez 
aplikację mojeIKP lub dzwoniąc na 
bezpłatną infolinię Narodowego Pro-
gramu Szczepień: 989. Przed szczepie-
niem należy wypełnić kwestionariusz 
badania przesiewowego. Można to zro-
bić online lub wzór ściągnąć ze strony 
internetowej, wypełnić i przynieść ze 
sobą. Ośrodek Zdrowia w Grucie zapra-
sza wszystkie osoby do rejestracji na 
szczepienia, zarówno I, II jak i III dawką 
przypominającą. Z terenu gminy Gruta 
pierwszą dawką zaszczepionych jest 
57,7% mieszkańców, natomiast II daw-
kę przyjęło 55,3% mieszkańców.  

 Zaszczep się również w aptece 

Przypominamy również, że możliwość 
przyjęcia szczepionki istnieje także  
w Aptece w Grucie po wcześniejszym 
umówieniu się z farmaceutą. W roku 

2021 roku w ten sposób wykonano 1024 
szczepień. Ponadto informujemy, że 
apteka w Grucie od dnia 28 stycznia 
2022 roku dołączyła do ogólnopolskie-

go programu Ministerstwa Zdrowia, 
dzięki któremu wszystkie zaintereso-
wane osoby mogą wykonać bezpłatny 
test antygenowy w kierunku wykrycia 
wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem 
farmaceuty. Badania wykonywane są 
od poniedziałku do soboty w godzi-
nach od 8:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 
14:30.  

Ograniczenia w funkcjonowaniu 
Urzędu Gminy 

Z dniem 24 stycznia br. w Urzędzie 
Gminy w Grucie ponownie wprowa-
dzono ograniczenia w obsłudze intere-
santów, spowodowane wzmożoną ilo-
ścią zachorowań na COVID-19. Urząd 
Gminy w Grucie nadal jest czynny  
w godzinach swojej pracy, tj. w godzi-
nach od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku 
do środy) od 7:00 do 16:00 (w czwartki) 

oraz od 7:00 do 14:00 (w piątki). Obsługa  
klientów odbywa się na parterze bu-
dynku przy Biurze Obsługi Interesanta 
w specjalnie wydzielonej do tego stre-
fie, w której mogą przebywać maksy-
malnie 2 osoby. Klientów odwiedzają-
cych Urząd Gminy prosimy o obowiąz-
kowe zakładanie maseczek podczas 
wizyty, dezynfekcję rak oraz zachowa-
nie dystansu pomiędzy osobami.  
W przypadku konieczności wejścia na 
dalszy teren Urzędu każdy klient zobo-
wiązany będzie do wypełnienia specjal-
nej ankiety oraz pomiaru temperatury. 
Powyższe regulacje wprowadzono do 
odwołania. Zasady te obowiązują rów-
nież klientów Banku oraz GOPS, które 
funkcjonują bez zmian. Prosimy o wy-
rozumiałość i stosowanie się do wpro-
wadzonych procedur bezpieczeństwa.  

Nieodpłatna pomoc prawna 

Starosta Grudziądzki informuje, że w 
związku ze wzrostem zachorowań na 
COVID-19, z dniem 1 lutego br. zawie-
szone zostają stacjonarne dyżury nie-
odpłatnej pomocy prawnej, również te, 
które odbywały się w siedzibie Urzędu 
Gminy w Grucie. Kontakt z prawnikiem 
będzie nadal możliwy za pośrednic-
twem telefonu 56-45-14-408/400 oraz 
za pomocą poczty elektronicznej  
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl.  
W sprawach nagłych zapraszamy 
mieszkańców gminy do bezpośrednie-
go kontaktu z prawnikiem UG Gruta,  
w każdy czwartek w godz. od 9:00  
do 11:00, po wcześniejszym umówieniu 
się w Sekretariacie Urzędu, pod nr tel. 
56-46-83-121.  
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 Ferie w gminie Gruta 

Za nami czas ferii zimowych. Tego-
roczne zajęcia dla dzieci były wspólną 
ofertą dwóch placówek– Gminnej Bi-
blioteki Publicznej oraz Gminnego 
Centrum Kultury w Grucie. Pierwszy 
tydzień ferii zajęcia zapewniała Pani 
Hania Szumotalska- dyrektor GCK, a 
drugi tydzień Pani Ania Fabrykiewicz 
– dyrektor GBP. Zajęcia odbywały się 
od poniedziałku do piątku w godzinach 

10.00-14.00. W obydwu placówkach 
limit miejsc został wyczerpany tego 
samego dnia po ogłoszeniu zajęć! Co 
dzieci mogły robić? Niemal wszystko – 
były zajęcia sportowe, plastyczne, lite-
rackie. W Gminnym Centrum Kultury 
dzieci wykonywały prześliczne laurki 
dla Babć i Dziadków i nie tylko… Miały 
też okazję pojechać do kina w Grudzią-
dzu na premierę nowej bajki. Z kolei w 
bibliotece były zajęcia robienia 
„wełniaczków” – kreatywnych weso-

łych stworków  
z wełny, pacynek ze skarpet, obrazków 
malowanych piaskiem, czy codzienny 
teatrzyk kamishibai. Dzieci przygoto-
wały też teatrzyk dla seniorów, który 
został nagrany i przesłany Seniorom  
z Dąbrówki Królewskiej, razem z pakie-
tem ciepłych życzeń. W obydwu pla-
cówkach było nadzwyczaj wesoło  
i głośno. Niestety, wszystko, co dobre 

Biblioteka Powiatowa w Grucie Rok 2022 to czas dużych zmian dla 
naszej Biblioteki, spowodowanych 
przede wszystkim zmianą jej statusu. 
Na mocy podpisanego porozumienia 
pomiędzy Starostą Powiatu Grudziądz-
kiego a Wójtem Gminy Gruta, GBP w 
Grucie stała się Biblioteką Powiatową. 
Oznacza to, iż do standardowych obo-
wiązków i zadań Biblioteki Gminnej 
doszły zadania opieki merytorycznej, 
szkoleniowej i branżowej dla wszyst-
kich bibliotek w powiecie grudziądz-
kim, czyli: Grudziądza, Łasina, Radzy-
nia, Rogóźna, Świecia i Małego Rudni-
ka. Pozyskany na ten cel fundusz z 
budżetu Starostwa w kwocie 12 000,00 
zł zostanie w całości przeznaczony na 
te zadania. Zorganizowane zostaną 
warsztaty dla bibliotekarzy z powiatu, 
spotkania szkoleniowe, spotkania au-
torskie, które będą realizowane w róż-

nych placówkach  w powiecie,  a także 
wyjazd edukacyjny do przynajmniej 
dwóch bibliotek wzorcowych na Po-
morzu, nowo wybudowanych, bądź 
spełniających wysokie kryteria bran-
żowe. „Obowiązki instruktora meto-
dycznego, które będę pełnić od stycz-
nia, będą wymagać wielu dodatko-
wych wyjazdów i może się zdarzyć, że 
zastaniecie drzwi naszej Biblioteki za-
mknięte. Bardzo proszę wtedy o wyro-
zumiałość! Prestiż Biblioteki Powiato-
wej będzie wymagał pewnych poświę-
ceń, także z Waszej strony. Będę stara-
ła się robić to jak najrzadziej  
i z dużym wyprzedzeniem informować 
o takiej sytuacji”- mówi Pani Anna Fa-
brykiewicz, Dyrektor GBP w Grucie. 
Pani Dyrektor składamy najszczersze 
gratulacje i życzymy dalszych sukce-
sów i  rozwoju zawodowego. 
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Kolejny grant dla gminy Gruta 

Informujemy, iż do gminy Gruta trafi 
finansowa pomoc w ramach Programu 
„Cyfrowa Gmina”. Jego celem jest 
wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji 
samorządowych oraz zwiększenie cy-
berbezpieczeństwa. Gmina Gruta wnio-
skowała o powierzenie grantu w ra-
mach ww. konkursu. Wniosek prze-
szedł pozytywną weryfikację, a aplika-
cja została zaakceptowana. Wkrótce 
zostanie podpisana umowa, dzięki któ-
rej samorząd otrzyma kwotę prawie 
200 tys. zł, co stanowi 100% finansowa-
nia zadania. Zasady przyznawania 
środków, które nie wymagają żadnego 
wkładu własnego, wynikają z algoryt-
mu. Jest on jednolity dla całej Polski i 
uwzględnia dwa parametry. Pierw-
szym z nich jest liczba mieszkańców, a 

drugim zamożność samorządów mie-
rzona w zależności od współczynnika 
dochodów, który jest podawany przez 
Ministerstwo Finansów. Otrzymane 
środki posłużą rozwojowi infrastruktu-
ry informatycznej w Urzędzie Gminy. 
Wpłyną na zwiększenie cyberbezpie-
czeństwa i zapewnienie ciągłości dzia-
łania krytycznych usług w urzędzie 

poprzez zakup dodatkowego serwera 
wraz z oprogramowaniem oraz licencji 
bezpieczeństwa, a także m.in. jego in-
stalację, wdrożenie i konfigurację wraz  
z przeniesieniem zasobów na systemy 
wirtualne. Ponadto stworzone zostanie 
środowisko zapewniające działanie 
kluczowych systemów informatycz-
nych w przypadku krytycznej awarii. 

Z ogromnym smutkiem i bólem przy-
jęliśmy wiadomość o śmierci Pani  
Jadwigi Wasiuty, wieloletniego Sołty-
sa wsi Boguszewo. Pani Jadwiga  
Wasiuta z wielkim zaangażowaniem  
i troską dbała o sprawy lokalnej spo-
łeczności. Za jej inicjatywy i pełną 
poświęcenia pracę mieszkańcy  
Boguszewa odwdzięczali się, obdarza-
jąc ją zaufaniem i wybierając na kolej-
ne kadencje sprawowania funkcji Soł-
tysa. Rodzinie i bliskim Zmarłej skła-
damy wyrazy współczucia i naj-
szczersze kondolencje.  

Zakończenie realizacji projektów 
grantowych 

W grudniu 2021 r. zakończyły się pro-
jekty grantowe "Aktywni we wszyst-
kim" i "Idą idą święta" (realizator: GCK 
w Grucie) oraz "Działajmy ra-
zem" (realizator: Stowarzyszenie Ko-
biet Gminy Gruta „Działajmy razem”). 
Projekty były bardzo aktywne i ambit-
ne, a ich uczestnicy spędzili czas 
m.in .na: spacerach nordic walking, 
warsztatach z rękodzieła, warsztatach 
z psychologiem, warsztatach sporto-
wych z rehabilitantem, integracji ze 
społecznością lokalną na koncertach, 
festynie i Jarmarku Bożonarodzenio-
wym.  Dzięki realizacji projektów GCK  
w Grucie poszerzyło swoją ofertę spo-
tkań, zajęć, warsztatów i integracji. 
„Wszystkim zaangażowanym serdecz-
nie DZIĘKUJĘ”- mówi Pani Hanna Szu-

motalska Dyrektor GCK. Nie można 
również  zapomnieć o zrealizowanych 
działaniach dla społeczności lokalnej 
w ramach projektów pn. "MELODYJNI 
W DZIAŁANIU", "POMOCNI W DZIAŁA-
NIU" oraz "AKTYWNIE I EFEKTYWNIE", 
realizowanych przez Akademię Spry-
ciarza. Natomiast w okresie od paź-
dziernika do grudnia 2021 roku gmina 
Gruta zakończyła realizację pięciu pro-
jektów grantowych: „Aktywnie w Doli-
nie Osy”, „Centrum Aktywności Lokal-
nej w Słupie”, „Centrum Aktywności 
Lokalnej w Boguszewie”, „Centrum Ak-
tywności Lokalnej w Salnie”, „Centrum 
Aktywności Lokalnej w Jasiewie-
Gmina Gruta”. W ramach projektów 
realizowane były m.in. wyjazdy studyj-

ne, wydarzenia otwarte integracyjno-
animacyjne, warsztaty rękodzielnicze, 
florystyczne, plastyczne, zajęcia z fizjo-
terapeutą, animacyjno-edukacyjne 
oraz szereg innych aktywności mają-
cych na celu aktywizację społeczną 
uczestników projektów. Realizacja pro-
jektów nie byłyby możliwa, gdyby nie 
pozytywne rozpatrzenie wniosku 
przez radę i biuro LGD Vistula-Terra 
Culmensis - wsparcie finansowe z EFS. 
Projekty współfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej z EFS w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko - Pomorskie-
go w ramach Osi Priorytetowej 11, Dzia-
łania: 11.1 Wyłączenie społeczne na 
obszarach objętych LSR. 
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SP Nicwałd - Matma z klasą 

Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie za-
kończyła realizowany od września 
projekt “MATMA z klasą!“, który był 
skierowany do uczniów klasy 5 oraz 6  

i został sfinansowany ze środków Fun-
dacji mBanku w ramach programu 

mPotęga. Celem „MATMY z klasą” było 
uświadomienie uczniom, że matema-
tyka jest nie tylko potrzebna i przydat-
na w życiu codziennym, ale rozwija 
zdolności do poznawania rzeczywisto-
ści, logicznego rozumowania i rozwią-
zywania różnych problemów. Ponadto 
celem projektu była chęć pokazania, że 
matematyka może być przyjemna! 
Zajęcia odbywały się w formie warsz-
tatów, podczas których uczniowie z 
uporem rozwiązywali zadania i zagad-
ki matematyczne, ukryte w stacjach 
zadaniowych. Wykazali się kreatyw-
nością przy wykorzystaniu geoplanów 
oraz wykonywaniu prac z tangramów. 
25 listopada 2021 r. swoją wiedzę 
sprawdzili podczas konkursu matema-
tycznego. Najlepiej z zadaniami pora-

dzili sobie uczniowie: Bartosz Frica, 
Hubert Pauch oraz Aleksandra Okoń-
ska i to do nich trafiły główne nagrody. 
Wszystkie te działania przyczyniły się 
do utrwalenia i wzbogacenia wiedzy 
na temat figur płaskich, ich pól po-
wierzchni i obwodów. Dla wszystkich 
uczestników projektu zostały zakupio-
ne nagrody w postaci gier planszo-
wych, przyrządów geometrycznych, 
artykułów biurowych i sportowych. 
Dziękujemy Fundacji mBanku oraz 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w realizację tego projektu – mówi Ko-
ordynator projektu Pani Agnieszka 
Piątkowska. Nagrodzonym uczestni-
kom oraz organizatorom projektu skła-
damy serdeczne gratulacje.  

Odśnieżanie w gminie Gruta 

Informujemy, że w sezonie zimowym 
2021/2022 teren gminy Gruta wzorem 
lat ubiegłych został podzielony na  
4 rejony do odśnieżania: Rejon I - Słup, 
Jasiewo, Orle, Annowo, Gruta pod 
Okonin Osada, Pokrzywno, Nicwałd, 
Dąbrówka Król., Salno, Rejon II - Kit-
nowo, Boguszewo i Gołębiewko, Rejon 
III - Plemięta, Wiktorowo i Okonin 
oraz Rejon IV - teren całej gminy  
w przypadku dużych opadów śniegu. 
Pierwszy rejon obsługują pracownicy 
Referatu Gospodarki Komunalnej  

i Wodnej Urzędu Gminy w Grucie, na-
tomiast odśnieżanie rejonów II, III oraz  
IV zostało zlecone wykonawcom ze-
wnętrznym. Informujemy, że w przy-
padku niewielkich opadów śniegu od-
śnieżaniem zajmują się wyłącznie pra-

cownicy Referatu Urzędu Gminy w 
Grucie, natomiast w przypadku więk-
szych opadów śniegu to Sołtysi za po-
średnictwem Urzędu Gminy w Grucie 
uruchamiają wykonawcę zewnętrzne-
go. Przypominamy, że na terenie gmi-
ny Gruta znajduje się ponad 200 km 
dróg gminnych, a prace związane z 
odśnieżaniem prowadzone są na bie-
żąco. Władze gminy pozostają również  
w stałym kontakcie ze służbami drogo-
wymi powiatu i województwa. Wszel-
kie problemy i zapytania związane  
z ośnieżaniem dróg gminnych proszę 
zgłaszać pod nr tel. 697-213 -200.  

Zjazd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP  

Dnia 15 stycznia 2022 r. w siedzibie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzy-
niu Chełmińskim odbył się Zjazd Od-
działu Powiatowego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP. Podczas 
zjazdu zgromadzeni delegaci wybrali 
nowy Zarząd Powiatowy Związku OSP 
RP, na czele którego stanął dh Sławo-
mir Chyła z OSP w Boguszewie. Ponad-
to podczas zjazdu dh Jan Brzozowski  
z OSP Rogóźno oraz dh Zenon Kar-
czewski z OSP Radzyń Chełmiński 
otrzymali Złoty Znak Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospo-
litej Polskiej. Natomiast dh Stanisław 
Wydra z OSP Szynych otrzymał medal 
honorowy im. Bolesława Chomicza. 
Składamy serdeczne gratulacje wszyst-

kim odznaczonym, a nowo wybrane-
mu Zarządowi życzymy samych suk-
cesów i determinacji w realizacji posta-

wionych sobie celów. Niech św. Florian 
błogosławi Wam w trudzie pracy  
i pełnej poświęceń służbie.  
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Spotkanie noworoczne w ŚDS  
w Dąbrówce Królewskiej 
 
Spotkanie Noworoczne w Środowisko-
wym Domu Samopomocy w Dąbrówce 
Królewskiej odbyło się dnia 13 stycznia 
2021 r. Podopieczni ŚDS zaprezentowali 
swoje talenty wokalno - muzyczne, 
dekoratorskie oraz kulinarne. W uro-
czystości uczestniczyli przedstawiciele 
samorządu gminy Gruta:  Pan Tomasz 
Groszewski—Z-ca Wójta, Pani Sabina 
Kamińska—Sekretarz Gminy oraz Pan 
Kazimierz Wojtaszewski—Sołtys Dą-
brówki Królewskiej oraz Radny Gminy 
Gruta. Uczestnicy wraz z życzeniami 
wszelkiej pomyślności otrzymali rów-
nież od Wójta Gminy Gruta smaczny  
i praktyczny upominek. Pierwotnie 

zaplanowane spotkanie wigilijne mu-
siało zostać przełożone na czas po 
świętach. Z uwagi na ognisko korona-
wirusa wśród pensjonariuszy domu, 
wszyscy podopieczni oraz pracownicy 
ŚDS byli poddani domowej kwarantan-
nie, a ŚDS był nieczynny. „W Nowy, 
2022 rok, wchodzimy śpiewająco i z 
przytupem, oby cały ten rok był dla nas 
wszystkich pomyślniejszy od poprzed-
niego – mówi Pani Katarzyna Du-
dek ,Kierownik ŚDS.  

Zgłoszenie do ubezpieczenia 
społecznego 

Kierownik Ośrodka Zdrowia w Grucie 
ponownie zwraca się z apelem do osób, 
które ukończyły 18 rok życia, oraz ro-
dziców tych osób, o konieczność zgło-
szenia do kontynuacji ubezpieczenia 
zdrowotnego, w celu możliwości ko-
rzystania z bezpłatnych świadczeń 
medycznych. Dzieci i młodzież do 
ukończenia 18 roku życia objęte  
są ubezpieczeniem zdrowotnym auto-
matycznie przy rodzicach. Z chwilą 
ukończenia 18 roku życia, w przypadku 

braku podjęcia zatrudnienia — bez 
względu na fakt, czy kontynuują nau-
kę, czy nie, ubezpieczenie zdrowotne 
takich osób ustaje. Przepisy dają możli-
wość rodzicom dzieci, które uzyskały 
pełnoletność, bezkosztowego ponow-
nego zgłoszenia ich u swojego praco-
dawcy w celu objęcia ubezpieczeniem 
zdrowotnym. Prosimy zatem o zasto-
sowanie się do apelu gruckiej lecznicy i 
zgłoszenie swoich pociech do ubezpie-
czenia.  

Paczki świąteczne dla Seniorów 
 
W przedświątecznym czasie, pamięta-
jąc o najstarszych mieszkańcach na-
szej gminy, pracownicy Urzędu Gminy 
w Grucie wyruszyli ze świątecznymi 
paczkami do Seniorów.  W ten sposób 
każda osoba, która ukończyła 85 rok 
życia i przebywała na terenie gminy 
Gruta, otrzymała specjalnie przygoto-
wany świąteczny podarunek z rąk 
„pomocników Mikołaja”. W drogę z po-
darkami wyruszyli Zastępca Wójta– 
Tomasz Groszewski, Sekretarz Gminy– 
Sabina Kamińska oraz Skarbnik Gminy
– Halina Saucha. Dbając o Państwa 

zdrowie i bezpieczeństwo, z uwagi na 
trwająca pandemię, wizyty odbywały 
się w pełnym reżimie sanitarnym. „To 
wyjątkowy czas, w którym należy pa-
miętać szczególnie o osobach star-
szych i samotnych. Z szacunku dla 
naszych Seniorów odwiedzamy ich co 
roku. Są to wyjątkowo miłe i wzrusza-
jące chwile. Dziękujemy za tak ciepłe 
przyjęcia i słowa wsparcia. Do zobacze-
nia na rok!”- komentuje Tomasz Gro-
szewski, Z-ca Wójta Gminy Gruta.  

Przedszkolacy odwiedzili szopkę 

Dnia 20 grudnia 2021 r. na zaproszenie 
Wójta Gminy Gruta oraz Dyrektor GCK 
w Grucie, gminną Szopkę Bożonaro-

dzeniową oraz świąteczne iluminacje 
odwiedziły "przedszkolaki" z oddziałów 
przedszkolnych. Były świąteczne ży-
czenia, słodki poczęstunek, a nawet 
wspólne śpiewanie kolęd.  

Dotacja na utylizację azbestu  
 

Wójt Gminy Gruta informuje o możli-
wości uzyskania dotacji na utylizację 
azbestu w 2022 roku. W związku z po-
wyższym rozpoczęto nabór wniosków 
od właścicieli nieruchomości zaintere-
sowanych dofinansowaniem do de-
montażu, transportu i unieszkodliwia-
nia wyrobów zawierających azbest lub 
na sam odbiór i utylizację ww. wyro-
bów. Wnioski wraz z załącznikami 
należy składać w terminie do 4 marca 
2022 r. w Urzędzie Gminy Gruta. Po-
nadto informujemy, iż wydatki związa-
ne z zakupem i montażem nowych 
pokryć dachowych nie podlegają dofi-
nansowaniu i leżą wyłącznie po stro-
nie właściciela nieruchomości. Szcze-
gółowe informacje znajdują się na stro-
nie www.gruta.pl. 
 
Mammobus ponownie w naszej 
gminie 

W dniu 1 lutego br. przed budynkiem  
Urzędu Gminy w Grucie stacjonował 
ponownie Mammobus. Zaproszeniem 
na bezpłatne badania mammograficz-
ne zostały objęte wszystkie Panie  
w wieku 50-69 lat w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi. Z badania  
w Mammobusie skorzystało 36 kobiet.   
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Inwestycje i przetargi  
Trwają prace termomoderniza-
cyjne w Grucie 

Informujemy, że wznowiono prace ter-
momodernizacyjne na budynku gmin-
nym, w którym mieści się m.in. Ośro-
dek Zdrowia w Grucie.  Wykonanie 
remontu zewnątrz budynku zostało 
wstrzymane z powodu niekorzystnych 
warunków pogodowych, które unie-
możliwiły wykonywanie niektórych 
prac. Do tej pory docieplono i zmoderni-
zowano dach budynku, wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową, jak rów-
nież zamontowano nowe ogrzewanie 
w postaci dwóch pomp ciepła. Aktual-
nie trwają prace na elewacji budynku.  

Przygotowania do remontu świe-
tlicy w Jasiewie 

Trwają prace związane z przygotowa-
niem świetlicy wiejskiej w Jasiewie do 
planowanego wcześniej remontu  
w ramach środków pozyskanych na 
rewitalizację świetlicy. Jak pisaliśmy 
w jednym z poprzednich numerów, 
poprzedni przetarg ogłoszony na re-
mont świetlicy musiał zostać unieważ-
niony z powodu licznych błędów w 
dokumentacji technicznej, wykonanej 
w latach 2017-2018. W opracowanych 
wówczas planach projektowych brako-
wało m.in.. podłączenia bieżącej wody, 
kanalizy oraz toalety. Po dostosowaniu 
projektu do aktualnych przepisów pra-
wa budowalnego, przystąpiono do do-
prowadzenia wody i przygotowania 
pomieszczenia pod toaletę. W najbliż-
szych dniach zostanie ogłoszony prze-
targ na wykonanie kompleksowego 
remontu świetlicy. 

Remont sal lekcyjnych w Szkole 
Podstawowej w Nicwałdzie 

W ostatnich dniach stycznia zakończo-
no remont klas w budynku „starej” 
Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie. 
Czas ferii zimowych wykorzystano na 
naprawę i wymianę podłogi  
w dwóch klasach, gdzie ułożono nowe 
panele podłogowe. Prace zostały wyko-
nane systemem gospodarczym przy 
udziale pracowników Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Wodnej Urzędu 
Gminy w Grucie. Materiał został zaku-
piony po części z  budżetu szkoły oraz 
gminy. Klasy czekają na powrót 
uczniów z którymi obecnie odbywają 
się lekcje prowadzone w trybie online. 
Do zobaczenia już niedługo! 
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Prosto z Urzędu... 
Radni radzą…, czyli sprawozdanie 
z XXXII oraz XXXIII sesji Rady 
Gminy w Grucie 

Uchwały Rady Gminy podjęte na XXXII 
Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 13 grud-
nia 2021 r.: Uchwała nr XXXII/209/21 w 
sprawie wysokości stawek podatku od 
środków transportowych obowiązują-
cych na terenie gminy Gruta, Uchwała 
nr XXXII/210/21 w sprawie zatwierdze-
nia wniosku o wsparcie ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Miesz-
kalnictwa na sfinansowanie objęcia 
udziałów w istniejącej Społecznej Ini-
cjatywie Mieszkaniowej „KZN-
Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toru-
niu oraz Uchwała nr XXXII/211/21 w 
sprawie przejęcia przez gminę Gruta 
wykonywania zadań powiatu w zakre-
sie prowadzenia powiatowej biblioteki 
publicznej dla powiatu grudziądzkiego 
za pośrednictwem Biblioteki Publicznej 
im. Wiktora Kulerskiego w Grucie. 
Uchwały Rady Gminy podjęte na XXXIII 
Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 29 grud-
nia 2021 r.:  Uchwała nr XXXIII/212/21 
zmieniająca uchwałę  w sprawie Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gruta na lata 2021-2030, Uchwała nr 
XXXIII/213/21 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy Gruta na rok 
2021, Uchwała nr XXXIII/214/21 w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Gruta na lata 2022-2035, Uchwa-
ła XXXIII/215/21 w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy Gruta na 2022 rok 
(szczegółowe inf. str. 3), Uchwała nr 
XXXIII/216/21 w sprawie przyjęcia Stra-
tegii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021
-2030, Uchwała nr XXXIII/217/21 w 
sprawie wyrażenia zgody na nieodpłat-
ne przekazanie na rzecz mieszkańców 
gminy Gruta – uczestników Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013—mienia komunalnego po-
wstałego w procesie inwestycyjnym 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Gruta – III 
etap, Uchwała nr XXXIII/218/21 w spra-
wie ustanowienia służebności grunto-
wej na nieruchomości będącej własno-
ścią Skarbu Państwa w użytkowaniu 
wieczystym gminy Gruta oraz Uchwała 
nr XXXIII/219/21 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii na rok 2022.  

Z ksiąg USC 

W związku z zakończeniem roku przy-
szedł czas podsumowań i statystyk 
Urzędu Stanu Cywilnego w Grucie. Jak 
wyglądały statystyki za cały 2021 rok? 
Otóż w 2021 r. w naszej gminie urodziło 
się 61 dzieci, natomiast 76 osób zmarło. 
W ciągu 2021 r. odbyło się 29 uroczysto-
ści ślubnych, jednak żadna z par nie 
zdecydowała się na ślub w plenerze.  

Wszystkim Babciom i Dziadkom  
  

z okazji ich święta 
pragniemy raz jeszcze złożyć naj-
serdeczniejsze życzenia: zdrowia, 

radości, długich lat życia oraz 
wszelkiej pomyślności. 

Dzień Babci i Dziadka jest też 
okazją, by podziękować Wam za 

ofiarowane serce, dobroć, cierpli-
wość i miłość, którymi darzycie 

swoje wnuki każdego dnia. 
Żyjcie w zdrowiu 100 lat. 

Tego z całego serca Wam życzy 
Redakcja Głosu Gruty 


